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На основу члана 63. Закона о буџетском систему
(''Службени гласник РС'', број: 54/2009,73/2010 и
101/2010) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени
лист општине Бор'', број: 7/2008), Скупштина општине
Бор на седници одржаној дана 19.04.2011. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
ОПШТИНЕ БОР ЗА 2011. ГОДИНУ

Члан 1.
У Одлуци о буџету општине Бор за 2010. годину
(''Службени лист општине Бор'', број 21/2010), члану 1,
став 1, алинеја 1 износ од «976.500.000» замењује се
износом од «1.049.668.000».
У истом члану, став 1, алинеја 2 износ од
«974.000.000» замењује се износом од «1.047.168.000».
Члан 2.
У члану 3 износ од «978.500» замењује се износом
од «1.055.168».
Члан 3.
У члану 4 износ од «6.000.000» замењује се износом
од «5.245.840», а износ од 0,6% замењује се износом од
0,5% .
Члан 4.
У члану 6, у табели рачун прихода и примања,
расхода и издатака буџета општине врше се следеће
измене:
- за опис «I Укупнa примања» износ у колони 3
«976.500.000» замењује се износом од «1.049.668.000»,
- за економску класификацију 7 – «Текући приходи» износ
у колони 3 «976.500.000» замењује се износом од
«1.043.668.000»,
- за економску класификацију 71 – «1. Порески приходи»
износ у колони 3 од «570.280.938» замењује се износом
«602.548.938»,
- за економску класификацију 711 – «1.1. Порез на
доходак,добит и капиталне добитке» износ у колони 3 од
«308.582.538» замењује се износом «337.750.538»,
- за економску класификацију 714 – «1.2. Порез на добра и
услуге» износ у колони 3 од «46.549.400» замењује се
износом «49.649.400»,
- за економску класификацију 74 – «2. Непорески
приходи, од чега:» износ у колони 3 од «149.790.171»
замењује се износом «164.790.171»,
- за економску класификацију 7415 – «Накнада за
коришћење простора и фрађевинског земљишта» износ у
колони 3 од «109.924.171» замењује се износом
«124.924.171»,
- за економску класификацију 733 – «3. Транфери» износ
у колони 3 од «256.428.891» замењује се износом
«282.328.891»,
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за опис «II Укупни издаци» износ у колони 3
«974.000.000» замењује се износом од «1.047.168.000»,
- за економску класификацију 4 – «Текући расходи» износ
у колони 3 од «903.247.861» замењује се износом
«972.448.117»,
- за економску класификацију 41 – «1. Расходи за
запослене» износ у колони 3 од «335.911.688» замењује се
износом «377.473.694»,
- за економску класификацију 42 – «2. Коришћење услуга
и роба» износ у колони 3 од «256.909.425» замењује се
износом «263.083.629»,
- за економску класификацију 45 – «4. Субвенције» износ
у колони 3 од «123.500.000» замењује се износом
«125.200.000»,
- за економску класификацију 47 – «5. Издаци за
социјалну заштиту» износ у колони 3 од «8.900.000»
замењује се износом «10.648.624»,
- за економску класификацију 48+49 – «6. Остали
расходи» износ у колони 3 од «54.408.920» замењује се
износом «70.324.623»,
- за економску класификацију 46 – «7. Трансфери осталом
нивоу власти» износ у колони 3 од «123.557.828»
замењује се износом «125.657.547»,
-за економску класификацију 5–«Капитални расходи»
износ у колони 3 од «70.752.139» замењује се износом
«74.719.883»,
Члан 5.
У члану 7, у табели примања буџета општине Бор
за 2011. годину врше се следеће измене:
- за опис «Уступљени јавни приходи» износ у колони 3 од
«588.841.600» замењује се износом «677.009.600»,
- за економску класификацију 711100 – «Порез на доходак
грађана» износ у колони 3 од «275.512.538» замењује се
износом «319.680.538»,
- за економску класификацију 711110 – «Порез на зараде»
износ у колони 3 од «223.079.538» замењује се износом
«267.247.538»,
- за економску класификацију 711111 – «Порез на зараде»
износ у колони 3 од «223.079.538» замењује се износом
«267.247.538»,
- за економску класификацију 733150 – «Текући
трансфери од других нивоа власти у корист нивоа
општине» износ у колони 3 од «256.428.891» замењује се
износом «282.328.891»,
- за економску класификацију 733151 – «Текући
трансфери од другог нивоа власти у корист нивоа
општине-допунска средства из буџета Републике» износ у
колони 3 од «241.428.891» замењује се износом
«267.328.891»,
- за економску класификацију 714540 – «Накнада за
коришћење добара од општег интереса» износ у колони 3
од «4.422.000» замењује се износом «7.522.000»,
- за економску класификацију 714549 – «Накнада од
емисија NO2, SO2, прашкастих материја и одложеног
отпада» износ у колони 3 од «100.000» замењује се
износом «3.200.000»,
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- за економску класификацију 741510 – «Накнада
коришћење природних добара» износ у колони 3
«15.224.171» замењује се износом «30.224.171»,
- за економску класификацију 741511 – «Накнада
коришћење минералних сировина» износ у колони 3
«15.224.171» замењује се износом «30.224.171»,
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- за опис «Изворни јавни приходи» износ у колони 3 од
«387.658.400» замењује се износом «372.658.400»,
- за економску класификацију 711140 – «Порез на приходе
од имовине (прих.од непокрет., на прих. од пољоп. и
шумар., на земљ.» износ у колони 3 од «33.000.000»
замењује се износом «18.000.000»,
- за економску класификацију 711147 – «Порез на
земљиште» износ у колони 3 од «33.000.000» замењује се
износом «18.000.000»,
- за опис из колоне 2 «Укупно» износ у колони 3 од
«982.000.000» замењује се износом «1.055.168.000».
Члан 6.
У члану 8, у табели издаци буџета врше се следеће
измене:
- за економску класификацију 410000 – «Издаци за
запослене» износ у колони 3 од «335.911.688» замењује се
износом «377.473.694»,
- за економску класификацију 420000 – «Коришћење
услуга и роба» износ у колони 3 од «256.909.425»
замењује се износом «263.083.629»,
- за економску класификацију 450000 – «Субвенције»
износ у колони 3 «123.500.000» замењује се износом
«125.200.000»,
- за економску класификацију 460000 – «Трансфери
осталим нивоима власти» износ у колони 3 од
«123.557.828» замењује се износом «125.657.547»,
- за економску класификацију 470000 – «Социјална
заштита из буџета» износ у колони 3 од «8.900.000»
замењује се износом «10.648.624»,
- за економску класификацију 480000 – «Остали издаци»
износ у колони 3 од «47.430.420» замењује се износом
«64.023.615»,
- за економску класификацију 499110–«Стална резерва»
износ у колони 3 од «978.500» замењује се износом
«1.055.168»,
-за економску класификацију 499120–«Текућа резерва»
износ у колони 3 од «6.000.000» замењује се износом
«5.245.840»
- за економску класификацију 510000 – «Основна
средства» износ у колони 3 од «69.638.139» замењује се
износом «72.588.139»,
- за економску класификацију 540000 – «Земљиште»
износ у колони 3 од «1.000.000» замењује се износом
«2.017.744»,
- за опис из колоне 2 «Укупно» износ у колони 3 од
«982.000.000» замењује се износом «1.055.168.000».
Члан 7.
У члану 9 врше се следеће измене:
- за тачку из колоне 2 табеле «1. Примања без прихода од
задуживања у износу од», износ из колоне 3 «977.000.000»
замењује се износом «1.050.168.000»;
- за опис из колоне 2 «Укупно» износ у колони 3 од
«982.000.000» замењује се износом «1.055.168.000».
Члан 8.
У члану 10 врше се следеће измене:
- за тачку из колоне 2 табеле «1. Појединачне издатке у
износу од», износ из колоне 3 «969.961.500» замењује се
износом «1.043.812.992»;
- за тачку из колоне 2 табеле «2. Сталну буџетску резерву
од», износ из колоне 3 «978.500» замењује се износом
«1.055.168»,
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- за тачку из колоне 2 табеле «3. Текућу буџетску резерву
од», износ из колоне 3 «6.000.000» замењује се износом
«5.245.840»,
- за опис из колоне 2 «Укупно» износ у колони 3 од
«982.000.000» замењује се износом «1.055.168.000».
Члан 9.
У члану 11 врше се следеће измене:
- за економску класификацију 410 – «Издаци за
запослене» износ у колони 3 од «335.911.688» замењује се
износом «377.473.694» и износ у колони 5 од
«339.376.688» замењује се износом «380.938.694»,
- за економску класификацију 411 – «Плате, накнаде и
додаци за запослене» износ у колони 3 од «252.942.700»
замењује се износом «298.533.282» и износ у колони 5 од
«252.942.700» замењује се износом «298.533.282»,
- за економску класификацију 412 – «Социјални
доприноси (на терет послодавца)» износ у колони 3 од
«48.150.624» замењује се износом «55.455.596» и износ у
колони 5 од «48.150.624» замењује се износом
«55.455.596»,
- за економску класификацију 413 – «Накнаде у натури»
износ у колони 3 од «31.000» замењује се износом
«167.500» и износ у колони 5 од «31.000» замењује се
износом «167.500»,
- за економску класификацију 414 – «Социјална давања
запосленима – отпремнине и помоћи» износ у колони 3 од
«23.050.000» замењује се износом «11.579.952» и износ у
колони 5 од «26.450.000» замењује се износом
«14.979.952»,
- за економску класификацију 420 – «Коришћење роба и
услуга» износ у колони 3 од «256.909.425» замењује се
износом «263.083.629», износ у колони 4 од «58.989.458»
замењује се износом «61.281.551» и износ у колони 5 од
«315.898.883» замењује се износом «324.365.180»,
- за економску класификацију 421 – «Стални трошкови»
износ у колони 3 од «64.335.967» замењује се износом
«64.525.967», износ у колони 4 од «12.367.511» замењује
се износом «12.377.511» и износ у колони 5 од
«76.703.478» замењује се износом «76.903.478»,
- за економску класификацију 422 – «Трошкови за
пословна путовања» износ у колони 3 од «2.916.000»
замењује се износом «2.966.000» и износ у колони 5 од
«3.711.000» замењује се износом «3.761.000»,
- за економску класификацију 423 – «Опште услуге по
уговору» износ у колони 3 од «19.667.202» замењује се
износом «20.587.758», износ у колони 4 од «4.413.427»
замењује се износом «4.548.427» и износ у колони 5 од
«24.080.629» замењује се износом «25.136.185»,
- за економску класификацију 4239 – «Услуге по
повереним комуналним пословима» износ у колони 3 и у
колони 5
од 75.680.000» замењује се износом
«81.068.408»,
- за економску класификацију 424 – «Специјализоване
услуге» износ у колони 3 од «10.133.200» замењује се
износом «9.814.900», износ у колони 4 од «4.574.120»
замењује се износом «4.514.120» и износ у колони 5 од
«14.707.320» замењује се износом «14.329.020»,
- за економску класификацију 425 – «Текуће поправке и
одржавање» износ у колони 3 од «69.795.074» замењује се
износом «69.773.074», износ у колони 4 од «11.672.000»
замењује се износом «13.361.093» и износ у колони 5 од
«81.467.074» замењује се износом «83.134.167»,
- за економску класификацију 426 – «Материјали» износ у
колони 3 од «12.381.982» замењује се износом
«12.347.522», износ у колони 4 од «25.167.400» замењује
се износом «25.685.400» и износ у колони 5 од
«37.549.382» замењује се износом «38.032.922»,
- за економску класификацију 450 – «Субвенције» износ у
колони 3 и у колони 5 од «123.500.000» замењује се
износом «125.200.000»,
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- за економску класификацију 4511 – «Текуће субвенције
нефинансијским предузећима и орг.» износ у колони 3 и у
колони 5
од «61.500.000» замењује се износом
«63.200.000»,
- за економску класификацију 460 – «Трансфери осталим
нивоима власти и орг. социј.осигурања» износ у колони 3
од «123.557.828» замењује се износом «125.657.547» и
износ у колони 5 од «123.587.828» замењује се износом
«125.687.547»,
- за економску класификацију 4631 – «Трансфери осталим
нивоима власти-школе,МЗ, соц.заштита» износ у колони 3
од «123.557.828» замењује се износом «125.657.547» и
износ у колони 5 од «123.587.828» замењује се износом
«125.687.547»,
- за економску класификацију 470 – «Социјална заштита
из буџета» износ у колони 3 од «8.900.000» замењује се
износом «10.648.624» и износ у колони 5 од «8.900.000»
замењује се износом «10.648.624»,
- за економску класификацију 4727 – «Студенске накнаде
и стипендије и друга давања у науци, култури и
образовању, превоз и смештај ученика» износ у колони 3
и у колони 5 од «8.500.000» замењује се износом
«8.847.624.»,
- за економску класификацију 4729 – «Накнаде за
социјалну заштиту» износ у колони 3 и у колони 5 од
«400.000» замењује се износом «1.801.000.»,
- за економску класификацију 480 – «Остали издаци»
износ у колони 3 од «47.430.420» замењује се износом
«64.023.615» и износ у колони 5 од «50.582.920» замењује
се износом «67.176.115»,
- за економску класификацију 481 – «Дотације
непрофитним организ.» износ у колони 3 и у колони 5 од
«28.309.520» замењује се износом «29.309.520»,
- за економску класификацију 482 – «Порези, обавезне
таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом»
износ у колони 3 од «674.900» замењује се износом
«684.900» и износ у колони 5 од «3.497.400» замењује се
износом «3.507.400»,
- за економску класификацију 483 – «Новчане казне и
пенали по решењима судова и суд. тела» износ у колони 3
од «17.695.000» замењује се износом «33.278.195» и износ
у колони 5 од «18.005.000» замењује се износом
«33.588.195»,
- за економску класификацију 510 – «Основна средства»
износ у колони 3 од «69.638.139» замењује се износом
«72.588.139», износ у колони 4 од «232.441.000» замењује
се износом «232.552.054» и износ у колони 5 од
«302.079.139» замењује се износом «305.140.193»,
- за економску класификацију 5113 – «Капитално
одржавање зграда и објеката» износ у колони 3 од
«3.658.100» замењује се износом «4.367.100» и износ у
колони 5 од «81.095.600» замењује се износом
«81.804.600»,
- за економску класификацију 5114 – «Израда пројеката и
просторног и урбанистичких планова» износ у колони 3 и
у колони 5
од «15.330.000» замењује се износом
«17.321.000».
- за економску класификацију 512 – «Машине и опрема»
износ у колони 3 од «9.790.039» замењује се износом
«10.040.039», износ у колони 4 од «1.945.000» замењује
се износом «2.056.054» и износ у колони 5 од «11.735.039»
замењује се износом «12.096.093»,
- за економску класификацију 540 – «Земљиште» износ у
колони 3 и у колони 5 од «1.000.000» замењује се износом
«2.017.744»,
- за економску класификацију 541 – «Земљиште» износ у
колони 3 и у колони 5 од «1.000.000» замењује се износом
«2.017.744»,
- за економску класификацију 499000 – «Средства
резерви» износ у колони 3 и у колони 5 од «6.978.500»
замењује се износом «6.301.008»,
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- за економску класификацију 499110 – «Стална резерва»
износ у колони 3 и у колони 5 од «978.500» замењује се
износом «1.055.168»,
- за економску класификацију 499120 – «Текућа резерва»
износ у колони 3 и у колони 5 од «6.000.000» замењује се
износом «5.245.840»,
- за опис из колоне 2 «Укупно буџет» износ у колони 3 од
«982.000.000» замењује се износом «1.055.168.000», износ
у колони 4 од «299.907.958» замењује се износом
«302.291.105» и износ у колони 5 од «1.281.907.958»
замењује се износом «1.357.459.105».
Члан 10.
У члану 12, у ставу 1 износ од «982.000.000»
замењује се износом од «1.055.168.000» за средства буџета
и износ од «299.907.958» замењује се износом од
«302.291.105» за сопствена средства.
У истом ставу, у табели, у Разделу 1 –
«Скупштина општине Бор, Председник општине и
општинско веће», за финкцију 110 – «Извршни и
законодавни органи, фискални и спољни послови» врше
се следеће измене:
- на позицији број 1 и економској класификацији 411 –
«Плате, накнаде и додаци за запослене» износ у колони 6
и
колони 8 од «6.283.832» замењује се износом
«6.918.552»,
- на позицији број 2 и економској класификацији 412 –
«Социјални доприноси (на терет послодавца)» износ у
колони 6 и колони 8 од «1.124.806» замењује се износом
«1.233.051»,
- на позицији број 7 и економској класификацији 421 –
«Стални трошкови» износ у колони 6 и колони 8 од
«930.000» замењује се износом «1.030.000»,
- на позицији број 8 и економској класификацији 422 –
«Трошкови за пословна путовања» износ у колони 6 и
колони 8 од «850.000» замењује се износом «900.000»,
- на позицији број 9 и економској класификацији 423 –
«Опште услуге по уговору» износ у колони 6 и колони 8
од «7.580.000» замењује се износом «7.500.556»,
- на позицији број 10 и економској класификацији 424 –
«Специјализоване услуге» износ у колони 6 и колони 8
од «2.566.000» замењује се износом «2.347.700»,
- на позицији број 11 и економској класификацији 425 –
«Текуће поправке и одржавање» износ у колони 6 и
колони 8 од «320.000» замењује се износом «400.000»,
- на позицији број 15 и економској класификацији 483 –
«Новчане казне и пенали по решењима судова и суд. тела»
износ у колони 6 и колони 8 од «12.000.000 замењује се
износом «19.180.284»,
- на позицији број 18 и економској класификацији 499110
– «Стална резерва» износ у колони 6 и колони 8 од
«978.500» замењује се износом «1.055.168»,
- на позицији број 19 и економској класификацији 499120
– «Текућа резерва» износ у колони 6 и колони 8 од
«6.000.000» замењује се износом «5.245.840»,
- на позицији број 20 и економској класификацији 512 –
«Машине и опрема» износ у колони 6 и колони 8 од
«200.000» замењује се износом «250.000»,
- на позицији број 21 и економској класификацији 541 –
«Земљиште» износ у колони 6 и колони 8 од «1.000.000»
замењује се износом «2.017.744»,
- укупан износ за функцију 110 у колони 6 и колони 8 од
«49.449.658» замењује се износом «57.695.415»,
- на позицији број 23 и економској класификацији 451 –
«Субвенције јавним предузећима» износ у колони 6 и
колони 8 од «500.000» замењује се износом «1.200.000»,
- укупан износ за функцију 490 у колони 6 и колони 8 од
«75.121.500» замењује се износом «75.821.500»,
- на позицији број 33 и економској класификацији 4729 –
«Једнократне помоћи по одлуци Скупштине општине»,
износ у колони 6 и колони 8 од «100.000» замењује се
износом «1.000»,
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- укупан износ за функцију 090 у колони 6 и колони 8 од
«5.100.000» замењује се износом «5.001.000»,
У истом разделу, глава 1.2. «ЈКП 3.октобарповерени послови», функција 620 – «развој заједнице»
врше се следеће измене:
- на позицији број 37 и економској класификацији 4239
мења се назив и гласи «Услуге зимског одржавања улица
и тротоара, пешачких стаза и паркинг простора, зимског и
летњег одржавања локалних и некатегорисаних путева и
осталих комуналних објеката-декорација града» и износ у
колони 6 и колони 8 од «14.300.000» замењује се износом
«19.800.000»,
- на позицији број 38 и економској класификацији 4239 «Програм мере заштите животиња(паса и мачака
луталица)» износ у колони 6 и колони 8 од «5.000.000»
замењује се износом «4.888.408»,
- укупан износ за функцију 620 у колони 6 и колони 8 од
«75.680.000» замењује се износом «81.068.408»,
- укупан износ за главу 1.2. у колони 6 и колони 8 од
«75.680.000» замењује се износом «81.068.408»,
- укупан износ за раздео 1 у колони 6 и колони 8 износ од
«212.851.158» замењује се износом «227.086.323».
У
Разделу
2
–
«Општинско
јавно
правобранилаштво», за функцију 330 – «судови» врше се
следеће измене:
- на позицији број 41 и економској класификацији 411 –
«Плате, накнаде и додаци за запослене» износ у колони 6
и
колони 8 од «2.134.501» замењује се износом
«2.460.103»,
- на позицији број 42 и економској класификацији 412 –
«Социјални доприноси (на терет послодавца)» износ у
колони 6 и колони 8 од «382.076» замењује се износом
«440.669»,
- укупан износ за функцију 330 у колони 6 и колони 8
износ од «3.558.024», замењује се износом «3.942.219»,
- укупан износ за раздео 2 у колони 6 и колони 8 износ од
«3.558.024», замењује се износом «3.942.219».
У Разделу 3 – «Општинска управа Бор», за
функцију 130 – «опште јавне услуге» врше се следеће
измене:
- на позицији број 53 и економској класификацији 411 –
«Плате, накнаде и додаци за запослене» износ у колони 6
и
колони 8 од «82.733.427» замењује се износом
«112.778.269»,
- на позицији број 54 и економској класификацији 412 –
«Социјални доприноси (на терет послодавца)» износ у
колони 6 и колони 8 од «14.829.702» замењује се износом
«20.206.546»,
- на позицији број 55 и економској класификацији 413 –
«Накнаде у натури» износ у колони 6 и колони 8 од
«30.000» замењује се износом «166.500»,
- на позицији број 56 и економској класификацији 414 –
«Отпремнине и друга социјална давања запосленима»
износ у колони 6 и колони 8 од «21.000.000» замењује се
износом «9.529.952»,
- на позицији број 62 и економској класификацији 423 –
«Опште услуге по уговору» износ у колони 6 и колони 8
од «2.086.000» замењује се износом «2.986.000»,
- на позицији број 65 и економској класификацији 426 –
«Материјали» износ у колони 6 и колони 8 од «4.000.000»
замењује се износом «4.135.540»,
- на позицији број 68 и економској класификацији 483 –
«Новчане казне и пенали по решењу судова и судских
тела» износ у колони 6 и колони 8 од «1.000» замењује се
износом «2.713.046»,
- укупан износ за функцију 130 у колони 6 и колони 8 од
«145.138.629» замењује се износом «172.974.353».
У Разделу 3, глава 3.1. «Установа у делатности
културе», функција 820 – «услуге културе» врше се
следеће измене:
- на позицији број 73 и економској класификацији 411 –
«Плате, накнаде и додаци за запослене» износ у колони 6
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и
колони 8 од «34.181.837» замењује се износом
«35.338.325»,
- на позицији број 74 и економској класификацији 412 –
«Социјални доприноси (на терет послодавца)» износ у
колони 6 и колони 8 од «6.118.483» замењује се износом
«6.353.050»,
- на позицији број 78 и економској класификацији 421 –
«Стални трошкови» износ у колони 6 од «6.904.310»
замењује се износом «6.894.310», износ у колони 7 од
«211.000» замењује се износом «221.000» а износ у колони
8 остаје исти,
- на позицији број 80 и економској класификацији 423 –
«Опште услуге по уговору» износ у колони 7 од
«588.000» замењује се износом «723.000» и износ у
колони 8 од «3.594.030» замењује се износом «3.729.030»,
- на позицији број 81 и економској класификацији 424 –
«Специјализоване услуге» износ у колони 7 од «785.000»
замењује се износом «725.000» и износ у колони 8 од
«4.065.200» замењује се износом «4.005.200».
- на позицији број 82 и економској класификацији 425 ––
«Текуће поправке и одржавање»
износ у колони 6 од
«2.103.800» замењује се износом «1.973.800», износ у
колони 7 од «65.000» замењује се износом «157.616» и
износ у колони 8 од «2.168.800» замењује се износом
«2.131.416»,
- на позицији број 83 и економској класификацији 426 ––
«Материјали» износ у колони 7 од «256.000» замењује се
износом «266.000» и износ у колони 8 од «1.329.435»
замењује се износом «1.339.435»,
- на позицији број 84 и економској класификацији 431 ––
«Употреба основних средстава-амортизација» износ у
колони 7 од «120.000» замењује се износом «100.000» и
износ у колони 8 од «120.000» замењује се износом
«100.000»,
- на позицији број 85 и економској класификацији 482 –
«Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног
нивоа власти другом» износ у колони 6 од «78.000»
замењује се износом «88.000» и износ у колони 8 од
«108.000» замењује се износом «118.000»,
- на позицији број 86 и економској класификацији 483 –
«Новчане казне и пенали по решењу судова и судских
тела» износ у колони 6 и колони 8 од «110.000» замењује
се износом «1.028.008»,
- на позицији број 87 и економској класификацији 5113 –
«Капитално одржавање зграда и објеката» износ у колони
6 и колони 8 од «1.508.100» замењује се износом
«2.217.100»,
- на позицији број 88 и економској класификацији 5114 –
«Пројктно планирање» износ у колони 6 и колони 8 од
«180.000» замењује се износом «71.000»,
- на позицији број 89 и економској класификацији 512 –
«Машине и опрема» износ у колони 7 од «0» замењује се
износом «71.454» и износ у колони 8 од «823.500»
замењује се износом «894.954»,
- укупан износ за функцију 820 у колони 6 од «62.399.345»
замењује се износом «65.178.408», износ у колони 7 од
«2.585.000» замењује се износом «2.824.070» и износ у
колони 8 од «64.984.345» замењује се износом
«68.002.478»,
- укупан износ за главу 3.1. у колони 6 од «62.399.345»
замењује се износом «65.178.408», износ у колони 7 од
«2.585.000» замењује се износом «2.824.070» и износ у
колони 8 од «64.984.345» замењује се износом
«68.002.478»,
У Разделу 3, глава 3.2. «Друштвена брига о деци
Установа за децу «Бамби», функција 040 – «породица и
деца» врше се следеће измене:
- на позицији број 92 и економској класификацији 411 –
«Плате, накнаде и додаци за запослене» износ у колони 6
и
колони 8 од «69.897.557» замењује се износом
«76.957.796»,
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- на позицији број 93 и економској класификацији 412 –
«Социјални доприноси (на терет послодавца)» износ у
колони 6 и колони 8 од «12.514.591» замењује се износом
«13.778.669»,
- на позицији број 102 и економској класификацији 425 –
«Текуће поправке и одржавање» износ у колони 7 од
«1.710.000» замењује се износом «1.794.600» и износ у
колони 8 од «4.560.000» замењује се износом «4.644.600»,
- на позицији број 103 и економској класификацији 426–
«Материјали» износ
у колони 7 и
колони 8 од
«19.530.000» замењује се износом «20.038.000»,
- на позицији број 105 за економску класификацију 472
мења се назив и гласи – «Накнаде за социјалну заштиту из
буџета (треће дете) и бесплатне и регресиране ужине за
предшколски програм» и износ у колони 6 и колони 8 од
«3.500.000» замењује се износом «3.847.624»,
- на позицији број 107 и економској класификацији 483 –
«Новчане казне и пенали по решењу судова и судских
тел» износ у колони 6 од «63.000» замењује се износом
«2.097.034» и у колони 8 од «113.000» замењује се
износом «2.147.034»,
- на позицији број 110 и економској класификацији 512 –
«Машине и опрема» износ у колони 7 од «330.000»
замењује се износом «369.600» и у колони 8 од «430.000»
замењује се износом «469.600»,
- укупан износ за функцију 040 у колони 6 од «98.485.148»
замењује се износом «109.191.123», износ у колони 7 од
«36.320.000» замењује се износом «36.952.200», и у
колони 8 од «134.805.148» замењује се износом
«146.143.323»,
- укупан износ за главу 3.2. у колони 6 од «98.485.148»
замењује се износом «109.191.123», износ у колони 7 од
«36.320.000» замењује се износом «36.952.200», и у
колони 8 од «134.805.148» замењује се износом
«146.143.323».
У Разделу 3, глава 3.3. «Комунална делатност –
ЈП «Дирекција за изградњу Бора», функција 620 – «развој
заједнице» врше се следеће измене:
- на позицији број 111 и економској класификацији 411 –
«Плате, накнаде и додаци за запослене» износ у колони 6
и
колони 8 од «15.825.396» замењује се износом
«17.022.669»,
- на позицији број 112 и економској класификацији 412 –
«Социјални доприноси (на терет послодавца)» износ у
колони 6 и колони 8 од «2.832.795» замењује се износом
«3.047.114»,
- на позицији број 123 и економској класификацији 483 –
«Новчане казне и пенали по решењима судова и суд. тела»
износ у колони 6 од «5.300.000» замењује се износом
«6.004.789» и у колони 8 од «5.330.000» замењује се
износом «6.034.789»,
- укупан износ за функцију 620 у колони 6 од
«148.477.205» замењује се износом «150.593.586» и износ
у колони 8 од «148.677.205» замењује се износом
«150.793.586»,
- укупан износ за главу 3.3. у колони 6 од «148.477.205»
замењује се износом «150.593.586» и износ у колони 8 од
«148.677.205» замењује се износом «150.793.586».
У Разделу 3, глава 3.4. «Месне заједнице – све»,
функција 160 – «опште јавне услуге некласифициране на
другом месту» врше се следеће измене:
- на позицији број 134 и економској класификацији 421 –
«Стални трошкови» износ у колони 6 од «6.400.055»
замењује се износом «6.500.055» и у колони 8 од
«7.166.566» замењује се износом «7.266.566»,
- на позицији број 137 и економској класификацији 425 –
«Текуће поправке и одржавање» износ у колони 6 од
«2.333.500» замењује се износом «2.361.500», износ у
колони 7 од «8.522.000» замењује се износом «10.033.877»
и износ у колони 8 од «10.855.500» замењује се износом
«12.395.377»,
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- на позицији број 138 и економској класификацији 426 –
«Материјали» износ у колони 6 од «1.248.897» замењује
се износом «1.278.897» и износ у колони 8 од «3.395.297»
замењује се износом «3.425.297»,
- на позицији број 140 и економској класификацији 483 –
«Новчане казне и пенали по решењима судова и суд. тела»
износ у колони 6 од «151.000» замењује се износом
«1.000» и износ у колони 8 од «151.000» замењује се
износом «1.000»,
- укупан износ за функцију 160 у колони 6 од «13.552.991»
замењује се износом «13.710.991», износ у колони 7 од
«206.759.958» замењује се износом «208.271.835» и у
колони 8 износ од «220.312.949» замењује се износом
«221.982.826»,
- укупан износ за главу 3.4. у колони 6 од «13.552.991»
замењује се износом «13.710.991», износ у колони 7 од
«206.759.958» замењује се износом «208.271.835» и у
колони 8 износ од «220.312.949» замењује се износом
«221.982.826».
У Разделу 3, глава 3.5. «Туристичка
организација Бор», функција 473 – «туризам» врше се
следеће измене:
- на позицији број 144 и економској класификацији 411 –
«Плате, накнаде и додаци за запослене» износ у колони 6
и
колони 8 од «2.672.776» замењује се износом
«2.942.749»,
- на позицији број 145 и економској класификацији 412 –
«Социјални доприноси (на терет послодавца)» износ у
колони 6 и колони 8 од «478.434» замењује се износом
«526.760»,
- на позицији број 151 и економској класификацији 423 –
«Опште услуге по уговору» износ у колони 6 од «897.000»
замењује се износом «997.000» и у колони 8 од
«2.237.000» замењује се износом «2.337.000»,
- на позицији број 152 и економској класификацији 424 –
«Специјализоване услуге» износ у колони 6 од «431.000»
замењује се износом «331.000» и у колони 8 од
«1.108.000» замењује се износом «1.008.000»,
- укупан износ за функцију 473 у колони 6 од «6.397.210»
замењује се износом «6.715.509» и у колони 8 износ од
«14.635.210» замењује се износом «14.953.509»,
- укупан износ за главу 3.5. у колони 6 од «6.397.210»
замењује се износом «6.715.509» и у колони 8 износ од
«14.635.210» замењује се износом «14.953.509».
У Разделу 3, глава 3.6. «Установа спортски центар
Бор», функција 810 – «услуге рекреације и спорта» врше
се следеће измене:
- на позицији број 162 и економској класификацији 411 –
«Плате, накнаде и додаци за запослене» износ у колони 6
и
колони 8 од «39.213.374» замењује се износом
«44.114.819»,
- на позицији број 176 и економској класификацији 483 –
«Новчане казне и пенали по решењу судова и судских
тела» износ у колони 6 од «200.000» замењује се износом
«2.234.034» и у колони 8 од «400.000» замењује се
износом «2.434.034»,
- укупан износ за функцију 810 у колони 6 од «68.908.611»
замењује се износом «75.844.090» и у колони 8 износ од
«80.823.611» замењује се износом «87.759.090»,
- укупан износ за главу 3.6. у колони 6 од «68.908.611»
замењује се износом «75.844.090» и у колони 8 износ од
«80.823.611» замењује се износом «87.759.090»,
У Разделу 3, глава 3.7. «Буџетски фонд за
заштиту животне средине», функција 560 – «заштита
животне средине некласифицирана на другом месту»
врше се следеће измене:
- на позицији број 184 и економској класификацији 451 –
«Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама» износ у колони 6 и колони 8 од
«1.000.000» замењује се износом «2.000.000»,
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- на позицији број 186 и економској класификацији 5114 –
«Услуге пројектовања» износ у колони 6 и колони 8 од
«7.000.000» замењује се износом «9.100.000»,
- укупан износ за функцију 560 износ у колони 6 и колони
8 од «11.600.000» замењује се износом «14.700.000»,
- укупан износ за главу 3.7. износ у колони 6 и колони 8
од «11.600.000» замењује се износом «14.700.000».
У Разделу 3 иза главе 3.9. додје се глава 3.10.
«Буџетски фонд за популациону политику», функција 040
– «Породица и деца» са позицијом 189-1 и економском
класификацијом 4729 - «Накнаде из буџета за децу и
породицу(помоћ новорођеној
деци,
поклони за
прваке,вантелесна оплодња)» са износом у колони 6
«1.500.000», у колони 7 «0» и у колони 8 «1.500.000».
- укупно за функцију 040 износ у колони 6 и колони 8 је
«1.500.000».
- укупно за главу 3.10. износ у колони 6 и колони 8 је
«1.500.000».
- укупан износ за раздео 3 у колони 6 од «559.959.139»
замењује се износом «615.408.060», износ у колони 7 од
«266.017.958» замењује се износом «268.401.105» и у
колони 8 износ од «825.977.097» замењује се износом
«883.809.165».
У Разделу 4, «Основно образовање», функција 912
– «основно образовање», за 4631 «текући трансфери
осталим нивоима власти» врше се следеће измене:
- на позицији број 195 и економској класификацији 423 –
«Опште услуге по уговору» износ у колони 6 и колони 8
од «3.850.000.» замењује се износом «3.998.000»,
- на позицији број 197 и економској класификацији 425 –
«Текуће поправке и одржавање» износ у колони 6 и
колони 8 од «2.760.000» замењује се износом «3.067.000»,
- укупан износ за функцију 912 у колони 6 и колони 8 од
«73.245.000» замењује се износом «73.700.000»,
- укупан износ за раздео 4 у колони 6 и колони 8 од
«73.245.000» замењује се износом «73.700.000».
У Разделу 5, «Средње образовање», функција 920
– «средње образовање», за 4631 «текући трансфери
осталим нивоима власти» врше се следеће измене:
- на позицији број 205 и економској класификацији 414 –
Социјална давања запосленима» износ у колони 6 и
колони 8 од «200.000» замењује се износом «320.000»,
- укупан износ за функцију 920 у колони 6 и колони 8 од
«40.124.400» замењује се износом «40.244.400»,
- укупан износ за раздео 5 у колони 6 и колони 8 од
«40.124.400» замењује се износом «40.244.400».
У Разделу 6, «Социјална заштита – Центар за
социјални рад», функција 070 – «социјална помоћ
угроженом становништву», за 4631 «текући трансфери
осталим нивоима власти» врше се следеће измене:
- на позицији број 217 и економској класификацији 411 –
«Плате, накнаде и додаци за запослене» износ у колони 6
и
колони 8 од «3.118.719» замењује се износом
«3.433.736»,
- на позицији број 218 и економској класификацији 412 –
«Социјални доприноси (на терет послодавца)» износ у
колони 6 и колони 8 од «558.223» замењује се износом
«614.608»,
- на позицији број 224 и економској класификацији 425 –
«Текуће поправке и одржавање» износ у колони 6 и
колони 8 од «30.000» замењује се износом «40.000»,
- укупан износ за функцију 070 у колони 6 и у колони 8
износ од «7.765.942» замењује се износом «8.147.344»,
- укупан износ за раздео 6 у колони 6 и колони 8 износ
од «7.765.942» замењује се износом «8.147.344».
У Разделу 7, «Историјски архив Неготин- за
одељење у Бору», функција 820 – «Услуге културе», за
4631 «текући трансфери осталим нивоима власти» врше се
следеће измене:
- на позицији број 229 и економској класификацији 411 –
«Плате, накнаде и додаци за запослене» износ у колони 6
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и
колони 8 од «1.222.631» замењује се износом
«1.955.723»,
- на позицији број 230 и економској класификацији 412 –
«Социјални доприноси (на терет послодавца)» износ у
колони 6 и колони 8 од «218.855» замењује се износом
«350.080»,
- на позицији број 236 и економској класификацији 423 –
«Услуге по уговору» износ у колони 6 и колони 8 од
«20.000» замењује се износом «24.000»,
- на позицији број 237 и економској класификацији 425 –
«Текуће поправке и одржавање» износ у колони 6 од
«30.000» замењује се износом «305.000» и у колони 8 од
«60.000» замењује се износом «335.000»,
- укупан износ за функцију 820 у колони 6 од «1.922.486»
замењује се износом «3.065.803» и у колони 8 износ од
«1.952.486» замењује се износом «3.095.803».
- укупан износ за раздео 7 у колони 6 од «1.922.486»
замењује се износом «3.065.803» и у колони 8 износ од
«1.952.486» замењује се износом «3.095.803».
У Разделу 11 «Невладине и друштвене
организације и удружења», функција 160 – «опште јавне
услуге некласификоване на другом месту», врше се
измене:
- на позицији број 244 и економској класификацији 481 –
«Дотације
осталим
непрофитним
институцијаманевладине и др. организације» износ у колони 6 и колони
8 од «8.000.000» замењује се износом «9.000.000»,
- укупано за функцију 160 у колони 6 и колони 8 износ од
«8.500.000» замењује се износом «9.500.000»,
- укупан износ за раздео 11 у колони 6 и колони 8 од
«8.500.000» замењује се износом «9.500.000».
У Разделу 18, Пројекат сервисни центар
«Прелазна кућа са прихватном станицом», функција 070 –
«социјална помоћ угроженом становништву», врше се
измене:
- на позицији број 267 и економској класификацији 426 –
«Материјали» износ у колони 6 и колони 8 од «343.650»
замењује се износом «143.650»,
- на позицији број 268 и економској класификацији 512 –
«Машине и опрема» износ у колони 6 и колони 8 од «0»
замењује се износом «200.000»,
- укупано износ за функцију 070 у колони 6 и колони 8
остаје исти,
- укупан износ за раздео 18 у колони 6 и колони 8 остаје
исти.
За опис из колоне 5 «Укупно буџет» износ у
колони 6 од «982.000.000» замењује се износом
«1.055.168.000», у колони 7 износ од «299.907.958»
замењује се износом «302.291.105», а износ у колони 8 од
«1.281.907.958» замењује се износом «1.357.459.105».
Члан 11.
У укупан износ средстава утврђен овом Одлуком о
изменама и допунама одлуке о буџету општине Бор за
2011. годину урачунате су промене текуће буџетске
резерве на основу појединачних решења председника
општине Бор за коришћење средстава резерве, као и
промене апропријација и повећање апропријација из
сопствених средстава.
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном листу општине Бор».
Број: 400-45/2011-I
У Бору, 19.04.2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.

19. април 2011

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“

31
На основу члана 79. и 92. Закона о буџетском
систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/2010 и
101/2010) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени
лист општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина општине Бор, на
седници одржаној дана 19. априла 2011. године, донела је
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Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор'', а
примењиваће се почев од обрачуна и исплате плата за
месец април 2011. године.
Број: 120-8/2011-I
У Бору, 19. априла 2011. године

ОДЛУКУ
О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ
ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА
БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОР ЗА 2010. ГОДИНУ

Члан 1.
Општина Бор ангажује ревизора за обављање
екстерне ревизије завршног рачуна буџета Општине Бор
за 2010.годину.
Члан 2.
Завршни рачун буџета Општине Бор за 2010.
годину, сагласно члану 1. ове Одлуке, садржаће извештај
екстерне ревизије о финансијским извештајима из тачке 1)
до 9) члана 79. Закона о буџетском систему (''Службени
гласник РС'', бр. 54/09, 73/2010 и 101/2010), у складу са
чланом 92. овог закона.
Члан 3.
Одлуку о ангажовању ревизора за обављање
екстерне ревизије завршног рачуна буџета за 2010. годину
доставити Државној ревизорској институцији на
сагласност.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.

Број 400-46/2011-I
У Бору, 19. априла 2011.године

СКУПШ ТИНА ОПШ ТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
33
На основу члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 19. априла 2010.
године донела је
ОДЛУКУ
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О ИСПЛАТИ
ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА У ОПШТИНСКОЈ
УПРАВИ ОПШТИНЕ БОР
Члан 1.
Ставља се ван снаге Одлука о исплати помоћи
запосленима у Општинској управи Општине Бор
(''Службени лист општине Бор'' бр. 9/09).
Члан 32
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу општине Бор", а
примењује се почев од обрачуна и исплате плата за месец
март 2011. године
Број: 120-9/2011- I
У Бору, 19. априла 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР

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

32
На основу члана 1., 8. и 9. Закона о платама у
државним органима и јавним службама (“Службени
гласник РС”, бр. 34/01) и члана 43. Статута општине Бор
(“Службени лист општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 19. априла 2011.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПЛАТАМА И ДРУГИМ
НАКНАДАМА И ПРИМАЊИМА ЗА ИЗАБРАНА,
ИМЕНОВАНА И ПОСТАВЉЕНА ЛИЦА У
ОРГАНИМА ОПШТИНЕ БОР

Члан 1.
У Одлуци о платама и другим накнадама и
примањима за изабрана, именована и постављена лица у
органима општине Бор (''Службени лист општине Бор'',
бр. 11/09-пречишћен текс), у члану 4. ставу 3. алинеја 2.
број: ''5,40'' замењује се бројем: ''7,00''.
У ставу 3. алинеја 3. број: ''5,40'' замењује се
бројем: ''7,00''.

ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 64. Закона о буџетском
систему ( "Службени гласник РС" бр. 54/09, 73/2010 и
101/2010) и члана 43. Статута општине Бор ("Службени
лист општине Бор" бр. 7/08), Скупштина општине Бор, на
седници одржаној 19. априла 2011. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА
ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ
Оснивање Фонда
Члан 1.
Овом одлуком оснива се буџетски Фонд за
популациону политику општине Бор (у даљем тексту:
Фонд), као евиденциони конто у оквиру главне књиге
трезора.
Члан 2.
Овом одлуком уређује се:
1. сврха буџетског фонда,
2. време за које се буџетски фонд оснива,
3. надлежни орган одговоран за управљање фондом и
4. извори финансирања буџетског фонда.
Сврха буџетског фонда
Члан 3
Ради организованог и друштвено одговорног
предузимања скупа мера и активности на унапређењу
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популационе политике општине Бор, ангажовања свих
расположивих материјалних и оснаживања стручних
ресурса, и постизања стратешког циља-стационарног
становништва, оснива се буџетски Фонд за популациону
политику општине Бор
Време за које се буџетски фонд оснива
Члан 4.
Фонд се оснива на неодређено време.

Надлежни орган одговоран за управљање буџетским
фондом
Члан 5.
Фондом управља Општинскa управа Бор.
Стручне и административно техничке послове за
потребе Фонда обавља Одељење за привреду и друштвене
делатности – Канцеларија за заштиту животне средине, а
финансијско књиговодствене послове Одељење за
финансије Општинске управе Бор.
Члан 6.
За обављање појединих послова из надлежности
фонда, начелник Општинске управе образује комисију.
Члан 7.
Општинска управа Бор – Одељење за привреду и
друштвене делатности:
- предлаже Годишњи програм рада;
- предлаже Правилник о критеријумима за коришћење
средстава Фонда;
- врши праћење одговарајућих индикатора развитка
локалног
становништва
и
друштвено-економског
положаја породица са децом, по утврђеној динамици;
- сагледава и прати индивидуалне потребе породица у
циљу подизања квалитета родитељства на територији
општине Бор;
- утврђује и прати спровођење система мера
нематеријалне, материјалне и организационе природе у
циљу подстицања рађања деце;
- утврђује и предлаже висину средстава у буџету општине
Бор потребну за спровођење локалне популационе
политике;
- учествује у укључивању установа здравствене и
социјалне заштите, сарађује и координира активности
образовно-васпитних установа, цркава и верских
заједница и удружења, као и привредних субјеката у циљу
стварања позитивне популационе климе и обезбеђивања
услова за ефикасно спровођење популационе политике на
нивоу општине Бор;
- подноси начелнику Општинске управе, председнику
општине Бор и Скупштини општине Бор годишње
извештаје о раду;
- врши и друге послове.
Општинско веће општине Бор даје сагласност на
Правилник о критеријумима за коришћење средстава
Фонда.
Члан 8.
Средства из буџетског фонда користе се на
основу Правилника о критеријумима за коришћење
средстава Фонда.
Члан 9.
Комисија утврђује предлог Одлуке о расподели
средстава, и доставља председнику општине ради
доношења Решења.
Председник општине Бор доноси Решења о
расподели средстава Фонда, у складу са усвојеним
програмом рада.
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Извори финансирања и средства за пословање
буџетским фондом
Члан 10.
Потребна финансијска средства за рад Фонда
обезбеђују се из:
- апропријација обезбеђених у оквиру буџета општине Бор
за текућу годину;
-осталих ванбуџетских прихода (донација, поклона и
помоћи) уплатом средстава на уплатни рачун, са позивом
на број.

Коришћење средстава буџетског фонда
Члан 11.
Средства Фонда користе се за:
- новчану помоћ за новорођенчад, рођену 1. јануара,
- подстицање младих парова на рађање – вантелесна
оплодња,
-поклоне за ђаке прваке,
- и за друге намене од битног значаја за рађање и
популациону политику.
Средства Фонда се користе строго наменски.
Члан 12.
Буџетски фонд као евиденциони рачун у оквиру
главне књиге трезора, у оквиру раздела Општинске управе
Бор, отвара председник општине Бор.
Члан 13.
Плаћања на терет Фонда врше се до нивоа
средстава расположивих у оквиру апропријација Фонда, а
обавезе се преузимају у оквиру реално планираних
примања Фонда.
На крају текуће године, неискоришћена средства
Фонда, преносе се у наредну годину.
Члан 14
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о финансирању новогодишњег пакета
(„Службени лист општине Бор“, број 2/09).
Члан 15
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу општине Бор".
Број:415 -5/2011-I
У Бору, 19. априла 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
35
На основу члана 64. Закона о буџетском систему
(''Службени гласник РС'' бр. 54/09, 73/2010 и 101/2010) и
члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист општине
Бор'' бр. 7/08), Скупштина општине Бор, на седници
одржаној дана 19. априла 2011. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ
Оснивање фонда
Члан 1.
Оснива се Буџетски фонд за финансирање
развоја пољопривреде (у даљем тексту: Фонд), као
евиденциони конто у оквиру главне књиге трезора.
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Члан 2.
Овом Одлуком уређује се:
1. сврха Фонда,
2. време за које се Фонд оснива,
3. надлежни орган одговоран за управљање
Фондом и
4. извори финансирања Фонда.
Сврха Фонда
Члан 3.
Фонд се оснива у циљу евидентирања средстава
намењених за финансирање развоја пољопривреде и
обезбеђивања њиховог наменског коришћења на основу
утврђеног програма.
Време за које се Фонд оснива
Члан 4.
Фонд се оснива на неодређено време.
Надлежни орган одговоран за управљање Фондом
Члан 5.
Фондом управља Општинска управа Бор.
Израду програма, стручне и административно – техничке
послове за потребе Фонда обавља Одељење за привреду и
друштвене делатности, а финансијско – књиговодствене
послове обавља Одељење за финансије Општинске управе
Бор.
Програм коришћења средстава Фонда садржи:
Намену коришћења средстава Фонда,
Критеријуме за избор корисника средстава
Фонда.
Општинска управа Бор, доноси одлуку о
расписивању конкурса за расподелу средстава Фонда.
Извори финансирања Фонда
Члан 6.
Потребна средства за рад Фонда обезбеђују се из
прихода буџета, као и других извора у складу са законом.
Завршне одредбе
Члан 7.
Овa Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Бор“.
Број: 320-17/2011-I
У Бору, 19. априла 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
36
На основу члана 11. и 15. Закона о финансирању
локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 62/06),
члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, 129/07) и члана 43. Статута општине Бор
(„Службени лист општине Бор“, бр. 7/08), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана19. априла
2011.године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
У Одлуци о локалним комуналним таксама
(„Службени лист општина“, бр.27/06 и 10/07 и „Службени
лист општине Бор“, бр. 1/08, 14/08, 5/10 и 21/10), у
Тарифи локалних комуналних такси, као саставни део ове
одлуке, у Тарифном броју 1., код редног броја IV –
Прерађивачка индустрија после редног броја 16. додају се
редни бројеви 16а и 16б који гласе:
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16 а.

16 б.

ШИФРА

25

25.6
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Екстра
зона

ДЕЛАТНОСТ
Производња
металних
производа осим
машина и
уређаја
Обрада и
превлачење
метала,
машинска
обрада метала

I
ЗОНА

II
ЗОНА

III
ЗОНА

37.500

30.000 25.500

21.000

31.250

25.000 21.250

17.500

У Напомени уз Тарифни број 1. после тачке 3.
додаје се тачка 3а која гласи:
''3а. Комунална такса за истицање фирме из
тачке 3. умањује се за 50%.''
У Напомени уз Тарифни број 1. после тачке 10.
додаје се тачка 10а која гласи:
''10а.Обвезницима који на време измире своју
обавезу, по основу истицања фирме на пословном
простору, за претходну годину, одобрава се смањење
обавезе, за текућу годину, у износу од 10%.''
Члан 2.
У Тарифном броју 6. у Напомени тачка II мења
се и гласи:
''II.Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне
послове, дужно је да приликом издавања одобрења о
постављању монтажног објекта, достави оверену скицу
монтажног објекта одељењу пореске администрације.
Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове,
дужно је да благовремено достави сваку промену у вези
промене површине или уклањања монтажног објекта са
јавне површине Одељењу за пореску админисртацију. ''
Члан 3.
Овлашћује се Комисија за прописе да утврди
пречишћен текст Одлуке о локалним комуналним таксама.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Бор“.
Број:434-13/2011-I
У Бору: 19. априла 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
37
На основу члана 32. став 1. тачка 3. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' бр.129/07),
члана 60. Закона о финансирању локалне самоуправе
(''Службени гласник РС'' бр.62/06) и члана 43. Статута
општине Бор (''Службени лист општине Бор'' бр.7/08),
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 19.
априла 2011. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОТПИСУ ДЕЛА ДОСПЕЛОГ ПОРЕСКОГ ДУГА
ПО ОСНОВУ ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ ЗА
ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ НА ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ
Члан 1.
Овом одлуком одређују се услови, обим и поступак
отписа дела доспелог пореског дуга који је доспео за
плаћање на дан 31.12.2010. године, по основу локалне
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комуналне таксе за истицање фирме на пословном
простору.
Члан 2.
Право на отпис дела дуга из члана 1. ове одлуке
остварује се на основу захтева обвезника, који се подноси
по испуњењу прописаних услова.
Уз захтев се подноси документација о испуњењу
услова за отпис дела дуга (доказ о уплати главног дуга на
прописани уплатни рачун локалних јавних прихода).
Попуњен захтев са приложеном документацијом
подноси се писарници општинске управе Бор.
Захтев
је
ослобођен
плаћања
општинске
административне таксе.
Члан 3.
Отпис дела доспелог пореског дуга из члана 1.
ове одлуке врши се у висини од 100% камате коју
обвезник дугује по основу локалне комуналне таксе за
истицање фирме на дан 31.12.2010. године, ако
обвезник измири главни дуг, на дан уплате до
31.05.2011. године.
Порески обвезник може измирити главни дуг и
раније, пре одређеног рока.
Члан 4.
Право на отпис дела доспелог пореског дуга
(камате) на дан 31.12.2010. године утврђује се решењем
Општинске
управе
Бор
–
Одељења
пореске
администрације, које води евиденцију о остваривању
права у складу са овом Одлуком и стара се о њеном
спровођењу.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 434-12/2011-I
У Бору, 19. априла 2011. године
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Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу Општине Бор''.
Број: 35-2/2011-I
У Бору, 19. априла 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
39
На основу члана 32. Закона о становању
(''Службени гласник РС'', бр. 50/92, 76/92, 33/93, 53/93,
67/93, 46/94, 47/94, 44/95, 49/95, 17/97, 46/98, 26/01 и
101/05) и члана 43. Статута Општине Бор (''Службени
лист општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина Општине Бор, на
седници одржаној дана 19. априла 2011. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О СТАМБЕНИМ ОДНОСИМА
Члан 1.
У Одлуци о стамбеним односима (''Службени
лист општина'', бр. 11/01, 6/03, 15/04, 15/05, и ''Службени
лист општине Бор'', бр.1/08 и 13/08), после члана 65а
додаје се члан 65б који гласи:
''Члан 65б
Обавезује се Јавно предузеће за стамбене услуе
''Бор'' да за станове који су у власништву општине Бор, а
за које је закључен уговор о закупу стана, новчани износ
остварен од наплате закупнине који припада Општини,
као власнику стана, уплаћује на уплатни рачун општине
Бор''.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 360-94/2011-I
У Бору, 19. априла 2011. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'' бр. 129/07) и члана
43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'',
бр. 7/08), Скупштина општине Бор, на седници одржаној
дана 19. априла 2011. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЈЕДНООБРАЗНОМ
ИЗГЛЕДУ ФАСАДА У УЛИЦИ МОШЕ ПИЈАДЕ У
БОРУ
Члан 1.
У Одлуци о једнообразном изгледу фасада у
улици Моше Пијаде (''Службени лист општине Бор'', бр.
20/2010), у члану 1. бројеви: ''27, 27/1, 29/1 и 31/1'',
замењују се бројевима: ''21а, 27а, 29а и 31а''.
Члан 2.
У члану 2. став 3. речи: ''тенде искључиво
сферног облика'', замењују се речима: ''тенде, перде, и
други заслони од временских прилика, сферног,
полуобличастог и другог облика, са максималном
ширином у ширини фронта пословног простора и
максималном дужином од грађевинске линије објекта до
регулационе линије улице Моше Пијаде''.

ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 46. Закона о локалним изборима
(“Службени гласник РС”, бр. 129/07) и члана 43. Статута
општине Бор („Службени лист општине Бор“, бр. 7/08)
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 19.
априла 2011. године, донела је
ОДЛУКУ
о престанку мандата одборнику Скупштине општине
Бор
I
Утврђује се престанак мандата Радомиру
Миловановићу, одборнику Скупштине општине Бор, због
подношења писмене оставке на функцију одборника у
Скупштини општине Бор.
Образ ложење
Одборник, Радомир Миловановић доставио је
Скупштини општине Бор оставку у форми оверене писане
изјаве, како је то утврђено у члану 46. став 2. Закона о
локалним изборима.
Чланом 46. став 4. Закона о локалним изборима
је регулисано да о оставци, коју је одборник поднео
између две седнице, Скупштина је дужна да одлучи на
првој наредној седници.
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На основу
диспозитиву.

изнетог

одлучено

је

као

у

Поука о правном средству: Против ове одлуке
може се изјавити жалба Управном суду у Београду у року
од 48 часова од дана доношења ове одлуке.
II
Ову одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 02-4/2011-I
У Бору, 19. априла 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 56. став 6. Закона о локалним
изборима (''Службени гласник РС'', бр. 129/07) и члана 43.
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.
7/08), Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана
19. априла 2011. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОР
I
Потврђује се мандат одборнику Скупштине
општине Бор, Радиши Грујић, који је изабран са изборне
листе ЈЕДИНСТВЕНИ ЗА БОР-др Предраг Балашевић.
Образ ложење
Одборнику, Драгани Живковић-Обрадовић, којој
је мандат верификован на конститутивној седници
одржаној дана 11.08.2010. године, исти је престао на
основу члана 46. става 1. тачке 1. Закона о локалним
изборима, подношењем оставке.
Подносилац изборне листе је доставио новог
кандидата за избор одборника, Радишу Грујић, коме је
Изборна комисија општине Бор издала уверење да је
изабран у складу са чланом 48. Закона о локалним
изборима.
На основу изнетог одлучено је као у
диспозитиву.
Поука о правном средству: Против ове одлуке
може се изјавити жалба Управном суду у Београду у року
од 48 часова од дана доношења ове одлуке.
II
Ову одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 02-6/2011-I
У Бору, 19. априла 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 100. Закона о заштити животне
средине (''Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09 и
72/09), члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист
општине Бор'', бр. 7/08) и члана 7. Одлуке о оснивању
буџетског финда за заштиту животне средине општине
Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 5/2010), a по
прибављеној сагласности Министарства животне средине
и просторног планирања бр.:401-00-114/2011-01 од
31.01.2011. године, Скупштина општине Бор, на седници
одржаној дана 19. априла 2011. године, донела је
П Р О Г Р АМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА
ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ
БОР ЗА 2011. ГОДИНУ
Уводне одредбе
1. Одлуком о оснивању буџетског фонда за
заштиту животне средине општине Бор, бр.415-2/2010-I од
6.04.2010. основан је буџетски фонд за заштиту животне
средине (у даљем тексту буџетски фонд) на неодређено
време, као евиденциони рачун у оквиру главне књиге
трезора.Сврха оснивања буџетског фонда је остваривање
циљева и начела заштите животне средине,обезбеђивање
услова за одрживо коришћење, заштиту и унапређење
животне средине као и заштита човека и развој у здравој
животној средини.У складу са наведеном Одлуком
приступило се изради нацрта програма рада буџетског
фонда за 2011.годину којим се утврђују планирани
приходи и намена коришћења средстава за активности
које се планирају у области заштите и унапређења
животне средине у 2011. години а које су у складу са
Националним програмом и Локалним еколошким
акционим планом.
Приходи буџетског фонда
2.За реализацију Годишњег програма планирају
се средства остварена на основу:

апропријација обезбеђених у оквиру буџета
општине Бор за текућу годину;

дела наменских средстава остварених од
накнаде за коришћење природних вредности, у
складу са чланом 84. Закона о заштити животне
средине

дела наменских средстава од накнаде за
загађивање животне средине које загађивач
плаћа, у складу са чланом 85. и 85а Закона о
заштити животне средине;

средстава остварених од накнаде, у складу са
чланом 87. Закона о заштити животне средине и
Одлуком о накнади за заштиту и унапређење
животне средине општине Бор;

прихода остварених на основу међународне,
регионалне и локалне сарадње и сарадње са
републичким
органима
на
програмима,
пројектима и другим активностима у области
заштите животне средине;

донација, поклона и помоћи;

средстава остварених на конкурсима (домаћим и
иностраним) за програме и пројекте;

других средстава у складу са Законом.
У табели 1. приказани су остварени приходи у 2010.
години и планирани приходи за 2011. годину, на основу
чега је израђен предлог програма коришћења средстава
буџетског фонда за 2011.годину.
Табела 1: Однос остварених прихода у 2010. години и
планираних прихода за 2011.год.
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Ред.
бр.

Уплат
ни
рачун

Опис

1.

71454
7

2.

71454
9

Накнада
за
загађењ
е ж.с.
Накнада
од
емисије
NO2,
SO2
Посебна
накнада
за
заштиту
и
унапређ
ење ж.с.

3.

71456
2

Укупно:

Остварен
и
приходи
у
2010.год
3.362.265
,60

Планира
ни
приходи
у
2011.год.
4.300.000
,00

82.753,99

100.000,0
0

8.200.859
,94

7.235.000
,00

11.645.87
9,53

11.635.00
0,00

Инде
кс

99,91

Табела 2. –Однос остварених прихода и расхода у 2010.
години
Ред.б Уплат Опис
Остварен
Извршен %
р.
ни
и приходи и
рачун
у
расходи
2009.год
у
2009.год.
1.
71454
Накнада 3.362.265,
7
за
60
загађење
ж.с.
2.
71454
Накнада
9
од
82.753,99
емисије
NO 2,
SO2
3.
71456
Посебна 8.200.859,
2
накнада
94
за
заштиту
и
унапређ
ење ж.с.
4.
Пренето
2.068.190
по
,36
захтевим
а
Еклошко
г фонда
11.645.87
2.068.190 17,
Укупно: 9,53
,36
76
Обзиром да је извршено 17,76% остварених
прихода, остало је за потрошњу 9.577.689,17 динара.Овај
износ се налази на рачуну извршења и биће пренет на
основу поднетих захтева за трансфер буџетског фонда за
заштиту ж.средине.
Коришћење средстава Фонда
3.Средства из тачке 2. овог програма користиће се за
реализацију
практичних, финансијски прихватљивих
програмима, пројекта и других активности, који се могу
одмах спроводити у приоритетним областима и на
угроженим локацијама.
Изузетно лоше затечено стање управљања отпадом,
намеће га као приоритет број један у политици
финансирања заштите животне средине и подразумева
дефинисање хијерархије управљања отпадом, коришћење
најбоље доступних технологија које не изискују претеране
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трошкове, успостављање одговорности потенцијалних
загађивача
као и изградњу инфраструктуре за
збрињавање отпада на регионалном принципу.Такође,
средства овог програма ће се користити за заштиту и
побољшање квалитета ваздуха и воде сталним
мониторингом наведених чиниоца животне средине и
израдом планова њихове заштите. Фонд ће у сарадњи са
министарством надлежним за послове заштите животне
средине, као и са другим министарствима и
институцијама за пројекте из њихове надлежности,
усмеравати своје активности ради остваривања следећих
програмских и планираних циљева:
3.1.Подстицајне, превентивне и санационе програме,
пројекте и планове чија реализација је у складу са
решењима и обавезама локалне самоуправе. Средства ће
се користити у складу са Законом о заштити животне
средине, као и посебним законима и прописима којима се
уређује одрживо управљање природним вредностима и
заштита животне средине:
Акциoни план заштите од буке
Стратешка карта буке
План квалитета ваздуха
План активности на санацији дивљих депонија
3.1.1 Реализација програма дератизације........6. 200.000,00
3.2 Програме и пројекте праћења (мониторинга) стања
животне средине
у складу са Законом о заштити
животне средине (чл. 69 – 73):
Мониторинг
квалитетра
ваздуха.............................................500.000,00
Мониторинг
квалитета
вода..................................................300. 000,00
- јавне чесме
- сеоски и локални водоводи
Мониторинг буке и акустично
зонирање..........................................450.000,00
......................................................1. 250.000,00
Активности на заштити и развоју природних
добара и јавних зелених површина:
Изградња чуварске кућице на платоу
Лазареве пећине..............................500.000,00
Уређење
јавних
залених
површина.........................................400.000,00
3.4 Образовне активности и јачање еколошке свести:
Материјал за едукацију становника о
значају сакупљања и рециклаже
отпада.......................................................100.000,00
Едукативне
активности
у
борским
Основним школама и предшколској
установи „Бамби“ о значају сакупљања и
рециклажи отпада...................................200.000,00
3.3

3.5 Интегрално управљање отпадом...............1.000.000,00
Активности на санацији и ремeдијацији
градске депоније
Активности на
подстицању смањења
настајања отпада, рециклажи и
поновној употреби отпада
3.6

Суфинансирање пројеката, програма и других
активности ...............................................1.000.000,00

3.7

Текуће поправке и одржавање опреме за
мониторинг квалитета ваздуха..................550.000,00

3.8
Дотације невладиним организацијама при
активностима ка унапређењу и
заштитиживотне средине...............................100.000,00
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3.9 Трошкови стручног усавршавања на семинарима и
скуповима..................................................................50.000,00
4. Финансирање односно суфинансирање
активности из тачке 3. овог програма, вршиће се у складу
са приливом средстава у буџетском фонду општине Бор.
5. Када се приходи не остварују у планираном
износу утврђују се приоритетне активности.
6. Овај програм ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.
Број:401-324/2011-I
У Бору, 19. априла 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.

43
На основу члана 22. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(„Службени гласник РС“, бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05испр) и члана 43. Статута општине Бор („Службени лист
општине Бор“, бр. 7/08), Скупштина општине Бор, на
седници одржаној 19. априла 2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Прву измену Програма
пословања ЈКП „3. октобар“ Бор за 2011. годину
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II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 023-21/2011-I
У Бору, 19. априла 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
45
На основу члана
32. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.129/07) и члана
43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'',
бр. 7/08), Скупштина општине Бор, на седници одржаној
дана 19. априла 2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Статут ЈП ''Борски
туристички центар''-Бор
I
Даје се сагласност на Статут ЈП ''Борски
туристички центар''-Бор, који је донео Управни одбор тог
предузећа на седници одржаној 17.02.2011. године.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 110-14/2011-I
У Бору, 19. априла 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР

I
Даје се сагласност на Прву измену Програма
пословања ЈКП „3. октобар“ Бор за 2011. годину, који је
донео Управни одбор тог предузећа, на седници одржаној
04.04.2011. године, под бројем 251.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 023-20/2011-I
У Бору, 19. априла 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР

ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
46
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07) и члана 43. Статута
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08),
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 19.
априла 2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о допуни Статута
ЈКП ''3. октобар'' у Бору

ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.

I
Даје се сагласност на Одлуку о допуни Статута
ЈКП ''3. октобар'' у Бору, коју је донео Управни одбор тог
предузећа на седници одржаној 14.02.2011. године.

44
Па основу члана 22. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(„Службени гласник РС“, бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05испр) и члана 43. Статута општине Бор („Службени лист
општине Бор“, бр. 7/08), Скупштина општине Бор, на
седници одржаној 19. априла 2011. године, донела је

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 110-6/2011-I
У Бору, 19. априла 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Измену Програма пословања
ЈКП „Водовод“ Бор за 2011. годину
I
Даје се сагласност на Измену Програма
пословања ЈКП „Водовод“ Бор за 2011. годину, који је
донео Управни одбор тог предузећа, на седници одржаној
04.04.2011. године, под бројем 714/2.

ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.

19. април 2011
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр.129/07) и члана 43. Статута
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08),
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 19.
априла 2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Статут ЈП ''Дирекција за
изградњу Бора''
I
Даје се сагласност на Статута ЈП ''Дирекција за
изградњу Бора'', кога је донео Управни одбор тог
предузећа на седници одржаној 25.02.2011. године.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 110-9/2011-I
У Бору, 19. априла 2011. године
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II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 023-14/2011-I
У Бору, 19. априла 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
50
На основу члана 14. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02 и 107/05) и члана
43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'',
бр. 7/08), Скупштина општине Бор, на седници одржаној
дана 19. априла 2011. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу вршиоца дужности директора
ЈП ''Дирекција за изградњу Бора''

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
48
На основу члана 14. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02 и 107/05) и члана
43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'',
бр. 7/08), Скупштина општине Бор, на седници одржаној
дана 19. априла 2011. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу вршиоца дужности директора ЈКП ''3.
октобар'' Бор
I
Далибор Орсовановић, дипл. инг. металургије, из
Бора, разрешава се дужности вршиоца дужности
директора ЈКП ''3. октобар'' Бор, због истека мандата.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 023-32/2011-I
У Бору, 19. априла 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
49
На основу члана 14. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02 и 107/05) и члана
43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'',
бр. 7/08), Скупштина општине Бор, на седници одржаној
дана 19. априла 2011. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању директора ЈКП ''3. октобар'' Бор
I
Далибор Орсовановић, дипл. инг. металургије, из
Бора, именује се за директора ЈКП ''3. октобар'' Бор, почев
од 19. априла 2011. године.

I
Ивица Стојковић, дипломирани грађевински
инжењер, из Бора, разрешава се дужности вршиоца
дужности директора ЈП ''Дирекција за изградњу Бора'' у
Бору, због истека мандата.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022-75/2011-I
У Бору, 19. априла 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
51
На основу члана 14. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02 и 107/05) и члана
43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'',
бр. 7/08), Скупштина општине Бор, на седници одржаној
дана 19. априла 2011. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању директора ЈП ''Дирекција за изградњу
Бора'' у Бору
I
Ивица Стојковић, дипломирани грађевински
инжењер, из Бора, именује се за директора ЈП ''Дирекција
за изградњу Бора'' у Бору, почев од 19. априла 2011.
године.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022-42/2011-I
У Бору, 19. априла 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.

19. април 2011
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52
На основу члана 54. и 55. Закона о основама
истема образовања и васпитања (''Службени гласник РС'',
р. 72/09), члана 192. Закона о општем управном поступку
''Службени лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени
гласник РС'', бр. 30/2010) и члана 43. Статута општине
Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 19. априла 2011.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу чланова школског одбора
ОШ ''Петар Радовановић'' у Злоту

53
На основу члана 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'',
бр. 72/09), члана 192. Закона о општем управном поступку
(''Службени лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени
гласник РС'', бр. 30/2010) и члана 43. Статута општине
Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 19. априла 2011.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова школског одбора
ОШ ''Петар Радовановић'' у Злоту

Разрешавају се чланови Школског одбора ОШ
''Петар Радовановић'' у Злоту:
1. Бранко Стојановић, представник запослених
2. Драган Нујкић, представник запослених
3. Биљана Стојановић, представник запослених
4. Слађана Гушљешевић, представник родитеља
5. Жаклина Рошкић, представник родитеља
6. Горан Радуљесковић, представник родитеља
7. Миодраг Урсуловић, представник локалне самоуправе
8. Иван Мејлановић, представник локалне самоуправе
9. Драган Јанкуцић, представник локалне самоуправе.

Именују се у Школски одбор ОШ ''Петар
Радовановић'' у Злоту чланови:
1. Дијана Гаурјановић, представник запослених
2. Марија Тодоровић, представник запослених
3. Тијана Живковић, представник запослених
4. Санела Крстић, представник родитеља
5. Славиша Бараковић, представник родитеља
6. Данило Станијевић, представник родитеља
7. Славиша Марић, представник локалне самоуправе
8. Милорад Петријановић, представник локалне
самоуправе
9. Слободан Гушљешевић, представник локалне
самоуправе.
Образложење
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 54. одређено је да чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне
самоуправе, а председника бирају чланови већином
гласова од укупног броја чланова. Школски одбор има 9
чланова, од којих су трећина представници локалне
самоуправе, а по трећину чланова предлажу наставничко
веће и савет родитеља школе тајним изјашњавањем.
Чланом 54. у ставу 11. је одређено да скупштина јединице
локалне самоуправе одлучује решењем о предлогу
овлашћеног предлагача.
ОШ ''Петар Радовановић'' у Злоту, је актом бр.
285 од 15.04.2011. године, са прилозима доставила
предлог Наставничког већа и Савета родитеља, као
овлашћених предлагача, за чланове Школског одбора у
новом сазиву, јер су досадашњи разрешени ове дужности.
Увидом у Извештај Полицијске управе Бор, стр.
пов. бр. 526/11 од 01.04.2011. године и 620/11 од
18.04.2011. године, утврђено је да именовани нису
осуђивани за кривична дела утврђена у члану 54. став 10.
тачка 1. Закона о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 72/09).
С обзиром да су овлашћени предлагачи
предложили кандидате за чланове Школског одбора,
Скупштина општине Бор је, сходно наведеним прописима,
одлучила као у диспозитиву овог решења.

Образложење
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 54. одређено је да чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне
самоуправе, а председника бирају чланови већином
гласова од укупног броја чланова.
Школски одбор има 9 чланова, од којих су
трећина представници локалне самоуправе, а по трећину
чланова предлажу наставничко веће и савет родитеља
школе тајним изјашњавањем.
Просветни инспектор Општинске управе
Општине Бор предложио је разрешење органа управљањашколског одбора из разлога утврђених у члану 55. ставу 3.
тачка 1. Закона о основама система образовања и
васпитања, одређено је да да се орган управљања-школски
одбор може разрешити ради доношења незаконитих
одлука.
С обзиром на то да је просветни инспектор
Општине Бор овлашћени предлагач за разрешење,
одлучено је као у диспозитиву овог решења
Поука о правном средству: Против овог Решења може се
покренути управни спор, тужбом, у року од 30 дана од
дана пријема овог решења. Тужба се предаје Управном
суду у Београду непосредно или преко поште.
Број: 022-71/2011-I
У Бору, 19. априла 2010. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.

Поука о правном средству: Против овог
Решења може се покренути управни спор, тужбом, у року
од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се предаје
Управном суду у Београду непосредно или преко поште.
Број: 022-74/2011-I
У Бору, 19. априла 2010. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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54
На основу члана 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'',
бр. 72/09), члана 192. Закона о општем управном поступку
(''Службени лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени
гласник РС'', бр. 30/2010) и члана 43. Статута општине
Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 19. априла 2011.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу члана Школског одбора
ОШ ''Бранко Радичевић'' у Бору
Разрешава се Драган Ристић, представник
локалне самоуправе, дужности члана Школског одбора
ОШ ''Бранко Радичевић'' у Бору, због неоправданог
одсуствовања седницама онемогућава рад органа
управљања - Школског одбора.
Образложење
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 55., став 3., тачка 4. одређено је да
чланове школског одбора именује и разрешава скупштина
јединице локалне самоуправе, а председника бирају
чланови већином гласова од укупног броја чланова. Истим
чланом у ставу 3. одређено је да школски одбор чине по
три представника запослених, родитеља и јединице
локалне самоуправе.
Скупштина општине Бор је Решењем број: 022169/2010-I од 23.07.2010. године именовала Драгана
Ристића, као представника локалне самоуправе, за чланa
Школског одбора ОШ ''Бранко Радичевић'' у Бору.
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 55. став 3. тачка 2. одређено је да ће
скупштина јединице локалне самоуправе разрешити, пре
истека мандата, поједине чланове, укључујући и
председника, због неоправданог одсуствовања седницама
органа управљања.
ОШ ''Бранко Радичевић'' у Бору је актом бр. 52
од 11.02.2011. године обавестила Скупштину општине
Бор да Драган Ристић, који је уредно и благовремено
позиван, није присуствовао седницама Школског одбора,
нити је свој недолазак оправдао, чиме је онемогућавао рад
органа управљања - Школског одбора.
Имајући у виду напред наведено, Скупштина
општине Бор је одлучила као у диспозитиву овог решења.
Поука о правном средству: Против овог
Решења може се покренути управни спор, тужбом, у року
од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се предаје
Управном суду у Београду непосредно или преко поште.
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На основу члана 54. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.
72/09), члана 192. Закона о општем управном поступку
(''Службени лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени
гласник РС'', бр. 30/2010) и члана 43. Статута општине
Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 19. априла 2011.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању члана Школског одбора
ОШ ''Бранко Радичевић'' у Бору
Именује се Иван Илић, за члана, у Школски
одбор ОШ ''Бранко Радичевић'' у Бору, као представник
локалне самоуправе.
Мандат именованом траје до истека мандата
Школског одбора који је именован Решењем број: 022169/2010-I од 23.07.2010. године (''Службени лист
општине Бор'', бр. 14/2010).
Образложење
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 54. одређено је да чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне
самоуправе, а председника бирају чланови већином
гласова од укупног броја чланова. Школски одбор има 9
чланова, од којих су трећина представници локалне
самоуправе, а по трећину чланова предлажу наставничко
веће и савет родитеља школе тајним изјашњавањем.
Чланом 54. у ставу 11. је одређено да скупштина јединице
локалне самоуправе одлучује решењем о предлогу
овлашћеног предлагача.
Општинско веће Oпштине Бор је предложило
Ивана Илића, као представника локалне самоуправе, за
новог члана Школског одбора ОШ ''Бранко Радичевић'' у
Бору, уместо Драгана Ристића јер је разрешен дужности
због неоправданог одсуствовања седницама чиме је
онемогућавао рад органа управљања - Школског одбора.
Увидом у Извештај Полицијске управе Бор, стр.
пов. бр. 527/11 од 06.04.2011. године, утврђено је да
именовани није осуђиван за кривична дела утврђена у
члану 54. став 10. тачка 1. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.
72/09).
С обзиром да је овлашћени предлагач предложио
новог члана Школског одбора, Скупштина општине Бор
је, сходно наведеним прописима, одлучила као у
диспозитиву овог решења.
Поука о правном средству: Против овог
Решења може се покренути управни спор, тужбом, у року
од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се предаје
Управном суду у Београду непосредно или преко поште.

Број: 022-6/2011-I
У Бору, 19. априла 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.

Број: 022-76/2011-I
У Бору, 19. априла 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.

19. април 2011

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“
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На основу члана 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'',
бр. 72/09), члана 192. Закона о општем управном поступку
(''Службени лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени
гласник РС'', бр. 30/2010) и члана 43. Статута општине
Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 19. априла 2011.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу члана Школског одбора
ШОСО ''Видовдан'' у Бору

57
На основу члана 54. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.
72/09), члана 192. Закона о општем управном поступку
(''Службени лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени
гласник РС'', бр. 30/2010) и члана 43. Статута општине
Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 19. априла 2011.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању члана Школског одбора
ШОСО ''Видовдан'' у Бору

Разрешава се Александар Кулић, представник
локалне самоуправе, дужности члана Школског одбора
ШОСО ''Видовдан'' у Бору, због неоправданог
одсуствовања седницама онемогућава рад органа
управљања.
Образложење
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 55., став 3., тачка 4. одређено је да
чланове школског одбора именује и разрешава скупштина
јединице локалне самоуправе, а председника бирају
чланови већином гласова од укупног броја чланова. Истим
чланом у ставу 3. одређено је да школски одбор чине по
три представника запослених, родитеља и јединице
локалне самоуправе.
Скупштина општине Бор је Решењем број: 022137/2010-I од 23.07.2010. године именовала Александра
Кулића, као представника локалне самоуправе, за чланa
Школског одбора ШОСО ''Видовдан'' у Бору.
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 55. став 3. тачка 2. одређено је да ће
скупштина јединице локалне самоуправе разрешити, пре
истека мандата, поједине чланове, укључујући и
председника, због неоправданог одсуствовања седницама
органа управљања.
ШОСО ''Видовдан'' у Бору је актом бр. 1039 од
30.12.2010. године обавестила Скупштину општине Бор да
Александар Кулић, који је уредно и благовремено
позиван, није присуствовао седницама Школског одбора,
нити је свој недолазак оправдао, чиме је онемогућавао рад
органа управљања - Школског одбора.
Имајући у виду напред наведено, Скупштина
општине Бор је одлучила као у диспозитиву овог решења.

Именује се Александар Марковић, за члана, у
Школски одбор ШОСО ''Видовдан'' у Бору, као
представник локалне самоуправе.

Поука о правном средству: Против овог
Решења може се покренути управни спор, тужбом, у року
од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се предаје
Управном суду у Београду непосредно или преко поште.
Број: 022-366/2010-I
У Бору, 19. априла 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.

Мандат именованом траје до истека мандата
Школског одбора који је именован Решењем број: 022137/2010-I од 23.07.2010. године (''Службени лист
општине Бор'', бр. 14/2010).
Образложење
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 54. одређено је да чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне
самоуправе, а председника бирају чланови већином
гласова од укупног броја чланова. Школски одбор има 9
чланова, од којих су трећина представници локалне
самоуправе, а по трећину чланова предлажу наставничко
веће и савет родитеља школе тајним изјашњавањем.
Чланом 54. у ставу 11. је одређено да скупштина јединице
локалне самоуправе одлучује решењем о предлогу
овлашћеног предлагача.
Општинско веће Oпштине Бор је предложило
Александра Марковића, као представника локалне
самоуправе, за новог члана Школског одбора ШОСО
''Видовдан'' у Бору, уместо Александра Кулића јер је
разрешен дужности због неоправданог одсуствовања
седницама чиме је онемогућавао рад органа управљања Школског одбора.
Увидом у Извештај Полицијске управе Бор, стр.
пов. бр. 527/11 од 06.04.2011. године, утврђено је да
именовани није осуђиван за кривична дела утврђена у
члану 54. став 10. тачка 1. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.
72/09).
С обзиром да је овлашћени предлагач предложио
новог члана Школског одбора, Скупштина општине Бор
је, сходно наведеним прописима, одлучила као у
диспозитиву овог решења.
Поука о правном средству: Против овог
Решења може се покренути управни спор, тужбом, у року
од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се предаје
Управном суду у Београду непосредно или преко поште.
Број: 022-77/2011-I
У Бору, 19. априла 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.

19. април 2011

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“

58
На основу члана 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'',
бр. 72/09), члана 192. Закона о општем управном поступку
(''Службени лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени
гласник РС'', бр. 30/2010) и члана 43. Статута општине
Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 19. априла 2011.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу члана Школског одбора
Техничке школе у Бору
Разрешава се Јулијана Коцић, дужности члана
Школског одбора Техничке школе у Бору, на лични
захтев.
Образложење
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 54. став 2. одређено је да чланове
Школског одбора именује и разрешава скупштина
јединице локалне самоуправе, а председника бирају
чланови већином гласова од укупног броја чланова. Истим
чланом у ставу 3. одређено је да Школски одбор чине по
три представника запослених, родитеља и јединице
локалне самоуправе.
Скупштина општине Бор је Решењем број: 022161/2010-I од 23.07.2010. године (''Службени лист
општине Бор'', бр. 14/2010) именовала Јулијану Коцић, као
представника родитеља, за члана Школског одбора
Техничке школе у Бору.
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 55. став 3. одређено је да ће
Скупштина јединице локалне самоуправе разрешити, пре
истека мандата, поједине чланове, укључујући и
председника, на лични захтев члана.
Именована је обавестила Техничку школу да у
будуће није у могућности да обавља дужност члана
Школског одбора о чему је школа обавестила Скупштину
општине Бор својим актом бр.716 од 17.11.2010.
Имајући у виду напред наведено, Скупштина
општине Бор је одлучила као у диспозитиву овог решења.
Поука о правном средству: Против овог
Решења може се покренути управни спор, тужбом, у року
од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се предаје
Управном суду у Београду непосредно или преко поште.
Број: 022-346/2010-I
У Бору, 19. априла 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
59
На основу члана 54. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.
72/09), члана 192. Закона о општем управном поступку
(''Службени лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени
гласник РС'', бр. 30/2010) и члана 43. Статута општине
Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 19. априла 2011.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању члана Школског одбора
Техничке школе у Бору
Именује се Јадранка Стојановић-Њагојевић, за
члана, у Школски одбор Техничке школе у Бору, као
представник родитеља.
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Мандат именованој траје до истека мандата
Школског одбора који је именован Решењем број: 022161/2010-I од 23.07.2010. године (''Службени лист
општине Бор'', бр. 14/2010)
Образложење
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 54. одређено је да чланове Школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне
самоуправе, а председника бирају чланови већином
гласова од укупног броја чланова. Школски одбор има 9
чланова, од којих су трећина представници локалне
самоуправе, а по трећину чланова предлажу наставничко
веће и савет родитеља школе тајним изјашњавањем.
Чланом 54. у ставу 11. је одређено да скупштина јединице
локалне самоуправе одлучује решењем о предлогу
овлашћеног предлагача.
Техничка школа је актом број:716 од 17.11.2010.
године доставила предлог Савета родитеља за новог члана
Школског одбора, Јадранку Стојановић-Њагојевић, као
представника родитеља, уместо Јулијане Коцић, јер је
разрешена дужности на лични захтев.
Увидом у Извештај Полицијске управе Бор, стр.
пов. бр.2553/10, од 16.12.2010. године, утврђено је да
именована није осуђивана за кривична дела утврђена у
члану 54. став 10. тачка 1. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.
72/09).
Сходно наведеном одлучено је као у
диспозитиву овог решења.
Поука о правном средству: Против овог
Решења може се покренути управни спор, тужбом, у року
од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се предаје
Управном суду у Београду непосредно или преко поште.
Број: 022-78/2011-I
У Бору, 19. априла 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
60
На основу члана 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'',
бр. 72/09), члана 192. Закона о општем управном поступку
(''Службени лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени
гласник РС'', бр. 30/2010) и члана 43. Статута општине
Бор (''Службени
лист општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина
.
општине Бор, на седници одржаној дана 19. априла 2011.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу члана Школског одбора
Техничке школе у Бору
Разрешава се Зоран Младеновић, представник
локалне самоуправе, дужности члана Школског одбора
Техничке школе у Бору, због неоправданог одсуствовања
седницама онемогућава рад органа управљања - Школског
одбора.
Образложење
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 55., став 3., тачка 4. одређено је да
чланове школског одбора именује и разрешава скупштина
јединице локалне самоуправе, а председника бирају
чланови већином гласова од укупног броја чланова. Истим
чланом у ставу 3. одређено је да школски одбор чине по
три представника запослених, родитеља и јединице
локалне самоуправе.

19. април 2011

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“

Скупштина општине Бор је Решењем број: 022161/2010-I од 23.07.2010. године именовала Зорана
Младеновића, као представника локалне самоуправе, за
чланa Школског одбора Техничке школе у Бору.
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 55. став 3. тачка 2. одређено је да ће
скупштина јединице локалне самоуправе разрешити, пре
истека мандата, поједине чланове, укључујући и
председника, због неоправданог одсуствовања седницама
органа управљања.
Техничка школа у Бору је актом бр. 791 од
16.12.2010. године обавестила Скупштину општине Бор да
Зоран Младеновић, који је уредно и благовремено
позиван, није присуствовао седницама Школског одбора,
нити је свој недолазак оправдао, чиме је онемогућавао рад
органа управљања - Школског одбора.
Имајући у виду напред наведено, Скупштина
општине Бор је одлучила као у диспозитиву овог решења.
Поука о правном средству: Против овог
Решења може се покренути управни спор, тужбом, у року
од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се предаје
Управном суду у Београду непосредно или преко поште.
Број: 022-362/2010-I
У Бору, 19. априла 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
61
На основу члана 54. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.
72/09), члана 192. Закона о општем управном поступку
(''Службени лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени
гласник РС'', бр. 30/2010) и члана 43. Статута општине
Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 19. априла 2011.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању члана Школског одбора
Техничке школе у Бору
Именује се Ивана Миљковић, за члана, у
Школски одбор Техничке школе у Бору, као представник
локалне самоуправе.
Мандат именованој траје до истека мандата
Школског одбора који је именован Решењем број: 022161/2010-I од 23.07.2010. године (''Службени лист
општине Бор'', бр. 14/2010).
Образложење
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 54. одређено је да чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне
самоуправе, а председника бирају чланови већином
гласова од укупног броја чланова. Школски одбор има 9
чланова, од којих су трећина представници локалне
самоуправе, а по трећину чланова предлажу наставничко
веће и савет родитеља школе тајним изјашњавањем.
Чланом 54. у ставу 11. је одређено да скупштина јединице
локалне самоуправе одлучује решењем о предлогу
овлашћеног предлагача.
Општинско веће Oпштине Бор је предложило
Ивану Миљковић, као представника локалне самоуправе,
за новог члана Школског одбора Техничке школе у Бору,
уместо Зорана Младеновића јер је разрешен дужности
због неоправданог одсуствовања седницама чиме је
онемогућавао рад органа управљања - Школског одбора.
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Увидом у Извештај Полицијске управе Бор, стр.
пов. бр. 527/11 од 06.04.2011. године, утврђено је да
именовани није осуђиван за кривична дела утврђена у
члану 54. став 10. тачка 1. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.
72/09).
С обзиром да је овлашћени предлагач предложио
новог члана Школског одбора, Скупштина општине Бор
је, сходно наведеним прописима, одлучила као у
диспозитиву овог решења.
Поука о правном средству: Против овог
Решења може се покренути управни спор, тужбом, у року
од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се предаје
Управном суду у Београду непосредно или преко поште.
Број: 022-79/2011-I
У Бору, 19. априла 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
62
На основу члана 41. Закона о култури
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09) и члана 43. Статута
општине Бор (''Службени лист општинe Бор'', бр. 7/08),
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 19.
априла 2011. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу члана Управног одбора Народне
библиотеке у Бору
I
Разрешава се Светлана Анђелковић, дужности
члана Управног одбора Народне библиотеке у Бору, због
преласка на другу дужност.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022-80/2011-I
У Бору, 19. априла 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
63
На основу члана 41. Закона о култури
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09) и члана 43. Статута
општине Бор (''Службени лист општинe Бор'', бр. 7/08),
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 19.
априла 2011. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању члана Управног одбора Народне
библиотеке у Бору
I
Именује се Слађана Гушљешевић за члана
Управног одбор Народне библиотеке у Бору.
Мандат именованој траје до истека мандата
Управног одбора који је именован Решењем број: 022279/08-I од 26.09.2008. године (''Службени лист општине
Бор'', бр. 10/08).
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II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.

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

Број: 022-81/2011-I
У Бору, 19. априла 2011. године

Број: 022-82/2011-I
У Бору, 19. априла 2011. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР

ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.

64
На основу члана 12. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02 и 107/05) и члана
43. Статута општине Бор (''Службени лист општинe Бор'',
бр. 7/08), Скупштина општине Бор, на седници одржаној
дана 19. априла 2011. године, донела је

66
На основу члана 12. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02 и 107/05) и члана
43. Статута општине Бор (''Службени лист општинe Бор'',
бр. 7/08), Скупштина општине Бор, на седници одржаној
дана 19. априла 2011. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу председника, заменика председника и
члана Управног одбора ЈП за стамбене услуге ''Бор'' у
Бору

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу члана Управног одбора
ЈКП ''3. октобар'' у Бору

I
Разрешавају се дужности у Управном одбору ЈП
за стамбене услуге ''Бор'' у Бору:
1.
2.
3.

Дејан Ивашковић, председник, на лични
захтев;
Миша Ескић, заменик председника;
Властимир Калиновић, члан.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022-350/2010-I
У Бору, 19. априла 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
65
На основу члана 12. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02 и 107/05) и члана
43. Статута општине Бор (''Службени лист општинe Бор'',
бр. 7/08), Скупштина општине Бор, на седници одржаној
дана 19. априла 2011. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању председника, заменика председника и
члана Управног одбора ЈП за стамбене услуге ''Бор'' у
Бору
I
У Управни одбор ЈП за стамбене услуге ''Бор'' у
Бору именују се:
1. за председника:
Светлана Анђелковић,
2. за заменика председника:
Раде Младенесковић,
3. за члана:
Вишња Денисенко.
Мандат именованим траје до истека мандата
Управног одбора који је именован Решењем број: 022197/08-I од 26.09.2008. године (''Службени лист општине
Бор'', бр. 10/08).

I
Разрешава се Радмила Зајкесковић, дужности
члана Управног одбора ЈКП ''3. октобар'' у Бору, на лични
захтев.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 023-19/2010-I
У Бору, 19. априла 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
67
На основу члана 12. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02 и 107/05) и члана
43. Статута општине Бор (''Службени лист општинe Бор'',
бр. 7/08), Скупштина општине Бор, на седници одржаној
дана 19. априла 2011. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању члана Управног одбора
ЈКП ''3. октобар'' у Бору
I
Именује се Милорад Радовић, за члана Управног
одбора ЈКП ''3. октобар'' у Бору.
Мандат именованом траје до истека мандата
Управног одбора који је именован Решењем број: 023112/2010-I од 10.11.2010 године (''Службени лист општине
Бор'', бр. 20/2010).
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 023-33/2011-I
У Бору, 19. априла 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 8. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима (''Службени гласник РС'', бр. 41/09
и 53/2010) и члана 67. Статута општине Бор (''Службени
лист општине Бор'', бр. 7/08), Општинско веће Општине
Бор, на седници одржаној дана 12. априла 2011. године,
донело је
РЕШЕЊЕ
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА
КООРДИНАЦИЈУ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА
Члан 1.
У Решењу о оснивању Савета за координацију
послова безбедности саобраћаја на путевима на
територији општине Бор (''Службени лист општине Бор'',
бр. 21/2010) у члану 6. тачка 5. после речи: ''припрема''
додају се речи: ''Општинском већу Општине Бор''.
Члан 2.
Ово решење објавити у "Службеном листу
опоштине Бор’’.
Број: 344-59/2011- IV
У Бору, 12. априла 2011. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОР,
Небојша Виденовић, с.р.
69
На
основу
члана 38. став 5. Закона о
удружењима ("Службени гласник РС" бр. 51/09) и
члана 65. Статута општине Бор ("Службени лист
општине Бор" бр. 7/08), председник општине Бор доноси
ПРАВИЛНИК
О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ
СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОР ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ
ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим
Правилником
прописују се мерила,
критеријуми и поступак доделе
средстава за
финансирање и суфинансирање програма и пројеката који
су од јавног интереса, а који се финансирају или
суфинансирају из буџета општине Бор.
Члан 2.
Под програмима и пројектима из члана 1.
овог Правилника, који су од јавног интереса сматрају се
програми и пројекти у области: социјалне заштите,
борачко
инвалидске заштите, заштите лица са
инвалидитетом, друштвене бриге о деци и младима,
друштвене
бриге
о старим особама, заштите и
промовисања људских и мањинских права, образовања,
стручног усавршавања, науке, културе, информисања,
одрживог
развоја,заштите
потрошача,
развоја
међународне сарадње, заштите животне средине, као и
хуманитарни и други програми у којима удружења, НВО
и други правни субјекти регистровани за обављање
делатности друштвеног и хуманитарног карактера,
искључиво и непосредно следе јавне потребе.
Члан 3.
Висина
средстава
за
финансирање
и
суфинансирање програма и пројеката из члана 2. овог
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Правилника, по областима, утврђује се сваке године
Одлуком о буџету општине, на предлог комисије.
Изузетно, висина средстава за финансирање и
суфинансирање програма и пројеката из члана 2. овог
Правилника, по областима, за 2011. годину утврдиће се
изменама и допунама Одлуке о буџету општине Бор за
2011. годину, на предлог комисије.
Члан 4.
Средства за финансирање и суфинансирање
програма и пројеката из члана 2. овог Правилника
додељују се на основу јавног конкурса. Јавни конкурс из
претходног става расписује се за следеће области:
1)социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите,
заштите лица са инвалидитетом и друштвене бриге о
старим особама
2) друштвене бриге о деци и младима
3) заштита и промовисање људских и мањинских права
4)образовања,
стручног
усавршавања,
науке,
информисања и развоја међународне сарадње
5) одрживог развоја и развоја хуманитарних и других
програма у којима удружења искључиво и непосредно
следе јавне потребе ( заштита потрошача, заштита
животне средине, и сл.)
Конкурс за пројекте у култури расписује се
по посебном Правилнику, у складу са Законом о
култури.
II МЕРИЛА И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР
ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА
Члан 5.
Мерила и критеријуми за избор програма и
пројеката дефинишу се као основна и посебна мерила и
критеријуми за сваку од области из члана 4. став 2. овог
Правилника.
Посебна мерила и критеријуме за избор
програма и пројеката утврђује надлежна Комисија за
пројекте (у даљем тексту: Комисија), у оквиру посебно
формираних група.
Члан 6.
Основна мерила и критеријуми за избор
програма и пројеката који се финансирају
или
суфинансирају из буџета општине су:
- усклађеност са усвојеним стратешким документима на
националном и локалном нивоу;
- усклађеност са јавним потребама и интересима грађана,
-подстицање солидарности, заштите, самопомоћи и
помоћи лицима у специфичним животним ситуацијама
- усмереност ка што већем броју корисника
- степен успешности апликанта у реализовању
претходних програма и пројеката.
III КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА
Члан 7.
Право подношења пријаве за финансирање или
суфинансирање програма, односно пројеката од јавног
интереса имају удружења грађана, НВО и други правни
субјекти регистровани за обављање делатности
друштвеног и хуманитарног карактера.
Субјекти из става 1. овог члана имају право да
поднесу пријаву за финансирање или суфинансирање
програма и пројеката од јавног интереса, под условом
да им је регистровано седиште или огранак на
територији општине и да обављају делатност на подручју
општине.
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IV ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
Члан 8.
Јавни
конкурс
за
финансирање
или
суфинансирање програма и пројеката од јавног
интереса расписује председник општине, најмање једном
годишње, на предлог Комисије.
Члан 9.
Конкурсни поступак спроводи Комисија,
одређена од председника општине, у оквиру група,
посебно за сваку област из члана 4. став 2. овог
Правилника.
Комисија има највише десет чланова.
Решењем о именовању Комисије утврђују се
задаци и друга питања од значаја за рад Комисије.
Члан 10.
Конкурс се објављује на званичној интернет
страни општине Бор и најмање у једном електронском
или штампаном јавном
гласилу
које излази
на
територији општине.
Конкурс садржи:
- област и износ средстава за који се расписује конкурс
- субјекте овлашћене за подношење пријаве
- општа мерила и критеријуме за подносиоца пријаве
- посебна мерила и критеријуме за област за коју се
расписује конкурс (уколико постоје)
- образац пријаве на конкурс
- списак прилога који се обавезно прилажу уз пријаву
- рок за подношење пријаве и адреса
- рок и начин објављивања одлуке о избору програма и
пројеката
-напомену да се непотпуне, неблаговремене и пријаве које
нису предате на прописаном обрасцу неће узети у
разматрање.
- и друге одредбе од важности за реализацију
конкурса.
Члан 11.
Пријава на конкурс подноси се Комисији која је
расписала конкурс.
За сваки програм, односно пројекат, подноси се
посебна пријава.
Уз пријаву, подносилац пријаве дужан је да
обавезно приложи:
- доказ о упису у регистар код надлежног органа
- копију извештаја о стању рачуна подносиоца пријаве
(биланс стања и биланс успеха за претходну годину са
доказом да је извештај поднет Агенцији за привредне
регистре)
одлуку надлежног органа удружења о усвајању
програма рада за текућу годину
- одлуку надлежног органа удружења о усвајању пројекта
којим се конкурише за средства буџета
- доказ о суфинансирању од партнерске или донаторске
организације, ако се пројекат тако реализује
-детаљан опис програма, односно пројекта, за чије
финансирање или, суфинансирање се подноси пријава
- детаљан опис програма односно пројекта треба да
садржи следеће податке: кориснике програма / пројекта,
значај, место и време реализације програма / пројекта и
детаљан финансијски план
- потписане и оверене протоколе о сарадњи са свим
наведеним партнерима на пројекту ако се пројекат тако
реализује
- три штампане пријаве, потписане и оверене.
Члан 12.
Комплетна конкурсна документација се
доставља у једној затвореној коверти.
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Пријаве се предају на писарници општине
Бор или поштом на адресу: Општина Бор - Комисији
за пројекте, ул. Моше Пијаде број 3, Бор.
Благовременом
доставом
сматра се
препоручена пошиљка предата пошти најкасније до
истека последњег дана утврђеног рока за предају
конкурсне документације (печат поште), без обзира на
датум приспећа.
Члан 13.
Комисија разматра пријаве, о спроведеном
поступку Комисија води записник и у складу са
условима Конкурса, сачињава предлог Одлуке о избору
програма и пројеката који ће се финансирати, са
наведеним износима новчаних средстава.
Пре достављања предлога Одлуке, Комисија
може удружењу предложити да изврши одређене
измене у програму или пројекту у погледу активности и
трошкова њихове реализације.
Комисија предлог Одлуке о избору пројеката
који се финансирају из буџета општине доставља
председнику у року од 15 дана од дана закључења
Конкурса.
На основу записника и предлога Одлуке
Комисије председник доноси
Решење о финансирању
програма, односно пројеката из буџета општине Бор.
Члан 14.
На основу Одлуке Комисије и Решења из члана
13. овог Правилника председник општине Бор закључује
Уговоре о финансирању и суфинансирању програма и
пројеката од јавног интереса, средствима из буџета
општине Бор.
Уговором из претходног става овог Правилника
уређују се међусобна права и обавезе уговорних
страна, начин и рок за пренос одобрених средстава, рок
за реализацију програма односно пројекта, обавеза
подношења извештаја, начин решавања спорова, као и
друга права и обавезе уговорних страна.
Члан 15.
Реализатори пројеката, дужни су да у року од
10 дана по завршетку реализације програма односно
пројекта, поднесу Комисији извештај о реализацији и
доставе доказе о наменском коришћењу средстава, у
складу са закљученим Уговором, а Комисија је дужна да
копију истог достави Одељењу за финансије Општинске
управе Бор.
Извештај се подноси у штампаном облику,
предајом на писарници општине Бор или се шаље
поштом.
У случају неблаговремене доставе Извештаја и
одступања од одбреног пројекта
без предходне
сагласности Комисије, подносилац програма односно
пројекта са којим је закључен уговор дужан је да општини
врати укупан износ средстава одобрених за финансирање
или суфинансирање програма и пројекта из буџета
општине у складу са уговором.
Члан 16.
Општина може бити покровитељ појединих
програма, пројеката, манифестација или других
активности, без расписивања конкурса, уколико је
програм, пројекат, манифестација или друга активност од
посебног значаја за општину и уколико доприноси развоју
међународне и међуопштинске сарадње.
Актом о прихватању Председник општине Бор
утврђује износ за реализацију програма, пројеката,
манифестација или других активности из става 1. овог
члана.
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Члан 17.
Стручне и административно - техничке послове
за спровођење овог Правилника као и за рад
Комисије, обавља Одељење за привреду и друшрвене
делатности Општинске управе Бор.

2.

В ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

4.

Члан 18.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје
да важи Правилник о условима, критеријумима и
поступку остваривања права на доделу средстава из
буџета општине Бор за удружења, друштвене
организације и НВО ("Службени лист општине Бор " бр.
3/09).
Члан 19.
Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у "Службеном листу општине Бор".

3.

5.

6.

7.

8.
Број:401-267 /2011-II
У Бору, 25. марта 2011. године
9.
ПРЕДСЕДНИК,
Небојша Виденовић, с.р.
70
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОР
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОР
Број: 401-255/2011-II
Бор 22. март 2011. године

10.
11.

12.
На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ број 129/07), члана 65. Статута,
општине Бор („Службени лист општине Бор број 7/08),
као и на основу Извештаја број: 06-26/2011-II од
15.03.2011. године, о извршеној категоризацији и
бодовању спортских удружења (клубова) и о износу
опредељених средстава према поднетим пријавама на
конкурс, и на основу Предлога за расподелу средстава по
расписаном
конкурсу
за
суфинансирање
пројеката/програма у области спорта, за период јануар јул 2011.године, број 401-234/2011-II од 15.03.2011.
године, сачињеним у складу са Одлуком о буџету
општине Бор, за 2011.годину, Председник Општине
Бор, доноси
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ, са раздела 8, позиције 240,
економске класификације 4811 – дотације спортским и
омладинским организацијама за реализацију спортских
манифестација и масовни спорт Одлуке
о буџету
општине Бор за 2011.годину, расподела средстава у
укупном износу од 6.819.989,00 динара,
следећим
спортским удружењима ( клубовима), а у складу са
Предлогом за
расподелу средстава по расписаном
конкурсу за суфинансирање пројеката /програма у
области спорта у општини Бор, за период јануар – јул
2011.године, број 401-234/2011-II од 15.03.2011. године.
Предмет суфинансирања: ПРЕДШКОЛСКИ И
ШКОЛСКИ СПОРТ
1.

Удружење за школски спорт Бор, бр.
предмета:401-183/2011-II-01,
за
пројекат
''Финансирање школског спорта'' опредељено је
187.500,00 динара;

Предмет
суфинансирања:
ТАКМИЧАРСКИ СПОРТ

КОЛЕКТИВНИ
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Шаховски клуб ''Бакар'' Бор, бр.предмета:401118/2011-II-01, опредељено је 101.703,00
динара;
Клуб америчког фудбала ''Golden Bears'' Бор,
бр.предмета:401-138/2011-II-01, опредељено је
127.435,00 динара;
Женски рукометни клуб ''РТБ-Бор'' Бор,
бр.предмета:401-143/2011-II-01, опредељено је
102.928,00 динара;
Куглашки клуб Бакар'' Бор, бр.предмета:401150/2011-II-01, опредељено је 174.533,00
динара;
Стонотениски
клуб
''Бор''
Бор,
бр.предмета:401-166/2011-II-01, опредељено је
235.149,00 динара;
Фудбалски
клуб
''Рудар''
Бор,
бр.предмета:401-172/2011-II-01, опредељено је
336.586,00 динара;
Женски кошаркашки клуб ''Бор'' Бор,
бр.предмета:401-174/2011-II-01, опредељено је
379.954,00 динара;
Одбојкашки клуб ''Бор'' Бор, бр.предмета:401177/2011-II-01, опредељено је
342.412,00
динара;
Кошаркашки клуб '' Бор-РТБ'' Бор,
бр.предмета:401-178/2011-II-01, опредељено је
381.896,00 динара;
Кошаркашки клуб ''Баскет Бор'' Бор,
бр.предмета:401-184/2011-II-01, опредељено је
227.311,00 динара;
Мушки рукометни клуб ''Бор 2'' Бор,
бр.предмета:401-194/2011-II-01, опредељено је
343.059,00 динара;
Клуб
малог
фудбала
''Бор''
Бор,
бр.предмета:401-195/2011-II-01, опредељено је
126.700,00 динара;

Предмет суфинансирања: ИНДИВИДУАЛНИ
ТАКМИЧАРСКИ СПОРТ
14. Стрељачка дружина ''Металац-ФОД'' Бор,
бр.предмета:401-109/2011-II-01, опредељено је
188.119,00 динара;
15. Тениски клуб ''Бор'' Бор, бр.предмета:401132/2011-II-01, опредељено
је
120.187,00
динара;
16. Стрељачки
клуб
''Бор-030''
Бор,
бр.предмета:401-151/2011-II-01, опредељено је
368.950,00 динара;
17. Кик бокс клуб ''Бор'' Бор, бр.предмета:401153/2011-II-01, опредељено је
193.345,00
динара;
18. Атлетски клуб ''Бор'' Бор, бр.предмета:401163/2011-II-01, опредељено је
109.736,00
динара;
19. Џудо клуб ''Бор'' Бор, бр.предмета:401164/2011-II-01, опредељено је
323.640,00
динара;
20. Боди билдинг клуб ''Партизан'' Бор,
бр.предмета:401-168/2011-II-01, опредељено је
172.442,00 динара;
21. Омладински џудо
клуб ''Бор'' Бор,
бр.предмета:401-173/2011-II-01, опредељено је
156.766,00 динара;
22. Карате клуб ''Бор'' Бор, бр.предмета:401181/2011-II-01, опредељено је
136.909,00
динара;
23. Карате клуб ''Тигар'' Бор, бр.предмета:401192/2011-II-01, опредељено је
112.731,00
динара;
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Предмет суфинансирања: СПОРТ ОСОБА СА
ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА
24. Клуб за спорт и рекреацију инвалида Бор,
бр.предмета:401-123/2011-II-01,
за
суфинансирање рекреације и спорта лица са
инвалидитетом, одобрено је 75.000,00 динара;
Предмет
суфинансирања:
СПОРТ
У
НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА
25. Омладински фудбалски клуб ''Слатина'' из
Слатине,
бр.предмета:401-165/2011-II-01,
опредељено је 161.157,00 динара;
26. Рукометни клуб ''Брестовац'' из Брестовца,
бр.предмета:401-144/2011-II-01, опредељено је
99.173,00 динара;
27. Фудбалски клуб ''Неметали'' из Д.Б.Реке,
бр.предмета:401-149/2011-II-01 опредељено је
120.867,00 динара;
28. Фудбалски клуб ''Кривељ'' из Кривеља,
бр.предмета:401-152/2011-II-01 опредељено је
96.074,00 динара;
29. Омладински фудбалски клуб ''Злот'' из Злота,
бр.предмета:401-182/2011-II-01 опредељено је
161.157,00 динара;
30. Омладински фудбалски клуб ''Брестовац
1946'' из Брестовца, бр.предмета:401-185/2011II-01, опредељено је 111.570,00 динара;
Предмет суфинансирања: МАНИФЕСТАЦИЈЕ
ОД ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ
31. Кошаркашки
клуб
''Зицер''
Бор,
бр.предмета:401-121/2011-II-01, за пројекaт
''Кошаркашка лига Бора'', опредељено је
120.000,00 динара;
32. Спортски клуб ''Рома'' Бор, бр.предмета:401133/2011-II-01, за пројекат ''Светски дан Рома
и спортски сусрети Рома'', опредељено је
20.000,00 динара;
33. Кошаркашки клуб ''Злот'' из Злота,
бр.предмета:401-169/2011-II-01, за пројекат
''Обука кадрова и Суфинансирање акција
ревијалног типа'', опредељено је 20.000,00
динара;
34. Одбојкашки клуб ''Бор'' Бор, бр.предмета:401176/2011-II-01, за пројекат ''Ђурђевдански
турнир'', опредељено је 35.000,00динара;
35. О.С.Ф.В.Р.
''Партизан''
и
Д.Ф.В.Р.
''Партизан'' и ''Партизан II'', бр.предмета:401189/2011-II-01, за пројекат ''Пешачењем до
здравља'', опредељено је 20.000,00 динара;
36. Мушки рукометни клуб ''Бор 2'' Бор,
бр.предмета: 401-193/2011-II-01, за пројекат
''Дани рукомета'', опредељено је 160.000,00
динара;
Предмет
СПОРТСКА

суфинансирања:
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пројекат ''Суфинансирање планинарских акција и
обуку кадрова'', опредељено је
55.000,00
динара;
41. Спортски икстрим клуб ''Rock & Ice'' Бор,
бр.предмета:401-148/2011-II-01, за екстремно
спортске активности, опредељено је 158.000,00
динара;
42. Планинарско смучарско друштво ''Црни врх''
Бор, бр.предмета:401-175/2011-II-01, за пројекат
''Планинарство, високогорство, слободно пењање
и орјентација 2011.'', опредељено је 70.000,00;
Предмет
суфинансирања:
САВЕЗИ И СТРУКОВНИ САВЕЗИ

СПОРТСКИ

43. Општински
фудбалски
савез
Бор,
бр.предмета:401-191/2011-II-01, за Општинску
лигу у фудбалу, заједно са КУП утакмицама,
опредељено је 177.000,00 динара.
II Спортске организације и други субјекти чији
су рачуни у блокади се не финансирају.
III Корисници средстава су у обавези да у року
од 8 (осам) дана од дана пријема решења, закључе уговор
о суфинансирању пројеката/програма у области спорта са
Председником општине Бор.
Правна поука: Решење Председника Општине
је коначно.Против овог решења може се покренути
управни спор, пред Управним судом у Београду.
Решење доставити: Корисницима средстава,
Одељењу за финансије Општинске управе Бор, Комисији
за спорт Општине Бор, архиви.
Решење објавити: у „Службеном листу општине
Бор“ и на сајту Општине Бор.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Небојша Виденовић, с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОР
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОР
Број: 401-298/2011-II
Бор 08.04.2011. године
На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07), члана
65. Статута, општине Бор („Службени лист општине Бор
број 7/08), као и на основу Закључка Комисије за спорт
општине Бор о утврђивању износа новчаних средстава
која ће се преносити по уговорима бр.06-32/2011-II од
07.04.2011. године, а у вези са Решењем Председника
Општине Бор број:401-255/2011-II од 22. марта
2011.године Председник Општине Бор, доноси

РЕКРЕАЦИЈА

37. Клуб „Соко“ Бор, бр.предмета:401-130/2011-II01, за Спортско рекреативни програм клуба
''Соко'', опредељено је 80.000,00 динара;
38. Клуб
гимнастике
''Лидо''
Бор,
бр.предмета:401-125/2011-II-01, за спортску и
ритмичку гимнастику, опредељено је 70.000,00
динара;
39. Аикидо клуб ''Бор'' Бор, бр.предмета:401127/2011-II-01, за пројекат ''Пионирска школа
аикида '', опредељено је 60.00,00 динара;
40. Планинарско друштво ''Дубашница'' из
Злота,
бр.предмета:401-128/2011-II-01,
за

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА
бр. 401-255/2011-II од 22. марта 2011. године
I
У Решењу Председника Општине Бор број:401255/2011-II од 22. марта 2011.године у члану
IПредмет суфинансирања - МАНИФЕСТАЦИЈЕ ОД
ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ, бришу се тачке
31. и 36.
После тачке 36. у истом члану додаје се нови
став који гласи:
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„Корисницима средстава којима су од стране
Комисије за спорт пре расписивања Конкурса одобрена и
пренета средства у 2011.години у износима које им је
Комисија за спорт одобрила након приспеле
документације по Конкурсу, неће бити исплаћивана
додатна средства, до расписивања новог Конкурса“.
II
У члану I-Предмет суфинансирања –
РЕКРЕАЦИЈА СПОРТСКА, у тачки 39. уместо броја
''60.00,00'', треба да стоји број ''60.000,00''.
III
Решење Председника Општине Бор бр: 401255/2011-II од 22. марта 2011. године остаје на снази у
свему осталом, а ово Решење је његов саставни део.
IV
Правна поука: Решење Председника Општине је
коначно. Против овог Решења може се покренути управни
спор, пред Управним судом у Београду.
Решење доставити: Корисницима средстава
(Кошаркашком клубу ''Зицер'', Мушком рукометном
клуби ''Бор 2'' и Аикидо клубу ''Бор''), Одељењу за
финансије Општинске управе Бор, Комисији за спорт
Општине Бор и архиви.
Решење објавити: у „Службеном листу општине
Бор“ и на сајту Општине Бор.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Небојша Виденовић, с.р.
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