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На основу члана 6. ст. 5. до 7. и члана 7а Закона
о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр.
26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11,
78/11, 57/12-УС и 47/13) и члана 43. Статута града Бора
(„Службени лист општине Бор“, бр. 6/15-пречишћени
текст и 30/18), Скупштина града Бора, на седници
одржаној дана 15. новембра 2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА
КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ
НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА
ИМОВИНУ ЗА 2019. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА БОРА

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се просечне цене
квадратног метра одговарајућих непокретности за
утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на
територији града Бора.
Члан 2.
На територији града Бора одређене су четири
зоне за утврђивање пореза на имовину и утврђено је да је
прва зона најопремљенија зона.
Просечне цене квадратног метра непокретности
за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на
територији територији града Бора износе:
Назив зоне

Врста непокретности
1.
1.Грађевинско земљиште

2.

650

3.
80

2.Пољопривредно земљиште

4.
80

10

10

12

12

3. Шумско земљиште

4. Станови

40.000,00

34.100,00

5. Куће за становање
6.Пословне зграде и други (надземни
и подземни) грађевински објекти
који служе за обављање делатности
7. Гараже и гаражна места

24.500,00

12.000,00

4.550,00

Члан 3.
За непокретности у зонама у којима није било
промета у периоду 01.01.2018. године – 30.09.2018.
године објављују се просечне цене квадратног метра
одговарајућих непокретности на основу којих је утврђена
основица пореза на имовину за 2018. годину обвезника
који не воде пословне књиге у првој зони која је одређена
као најопремљенија, и износе:
Врста непокретности

Цена по 1м2

1. Грађевинско земљиште
2. Пољопривредно земљиште
3. Шумско земљиште
4. Станови
5. Куће за становање
6. Пословне зграде и други (надземни и подземни
грађевински објекти који служе за обављање
делатности
7. Гараже и гаражна места

615,00

39.300,00
25.000,00
70.000,00

11.800,00

14.500,00
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Члан 4.
Основица пореза на имовину за непокретности
у зонама за које овом одлуком није утврђена просечна
цена квадратног метра, једнака је основици пореза на
имовину одговарајуће непокретности у тој зони
обвезника који не воде пословне књиге за 2018. годину.
Члан 5.
Неизграђено
грађевинско
земљиште
на
територији града Бора које се користи искључиво за
гајење биљака, односно садног материјала, односно
шума за сврху утврђивања основице пореза на имовину
разврстава се у пољопривредно, односно шумско
земљиште.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу града Бора'', а
примењује се од 1. јануара 2019. године.
Ову одлуку објавити на интернет страни града
Бора.
Број: 436-9/2018-I
У Бору, 15. новембра 2018. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
138
На основу члана 32. а у вези члана 66. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.
129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18) и члана
43. Статута града Бора (''Службени лист општине Бор'',
бр. 6/15-пречишћен текст и 30/18), Скупштина града
Бора, на седници одржаној 15. новембра 2018. године,
донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА
УКЉУЧИВАЊЕ ГРАЂАНА У ПРОЦЕС
ДОНОШЕЊА ОДЛУКА О ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА
ПРИКУПЉЕНИХ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА
ИМОВИНУ
Члан 1.
Усваја се Локални акциони план за укључивање
грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава
прикупљених по основу пореза на имовину, који је у
прилогу ове одлуке и чини њен саставни део.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу града Бора''.
Број: 436-10/2018-I
У Бору, 15. новембра 2018. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
1. УВОД
Учешће
или
партиципација
грађана
подразумева различите активности којима се грађани
укључују у процес доношења одлука од јавног значаја и
тако непосредно утичу на квалитет свог и живота својих
суграђана у оквиру уже или шире друштвене заједнице у
којој живе.
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Партиципација подразумева заинтересованост и
спремност на сарадњу свих релевантних субјеката,
односно органа локалне самоуправе, са једне, и грађана,
са друге стране. Она подстиче да се међу њима развија и
одржава однос међусобног уважавања и разумевања
различитих потреба и интереса, а са основним циљем
унапређења живота заједнице.
Руководство локалне самоуправе града Бора је,
као и до сада, заинтересовано за активно и још
интензивније укључивање својих грађана у процесу
одлучивања о трошењу средстава прикупљених по
основу наплате пореза на имовину, и тако је спремно да:
• детаљно информише грађане о својим
активностима и плановима, на који начин ће грађани
моћи да се активно укључе у процесу одлучивања о
трошењу средстава прикупљених по основу наплате
пореза на имовину,
• омогући грађанима да изразе своје мишљење и
дају конкретне предлоге и на тај начин непосредно
учествују у доношењу одлука о трошењу средстава,
• охрабри и мотивише грађане да искористе
своја права и активно и демократски партиципирају у
политичком животу,
• инсистира на транспарентности у процесу
доношења процедура органа и других тела који су
надлежни за подношење различитих предлога и одлука.
На другој страни, и грађани морају да покажу
одређени степен толерантности и политичке културе:
• Пре него што се активно укључи у процес
доношења одлука и јавног изражавања мишљења и
предлагања решења одређених проблема, сваки
појединац би требало да се упозна са правама и
обавезама које су му законски задате. Тиме се избегава
неодговорно одлучивање о питањима која, директно или
индиректно, могу променити животе локалне заједнице.
• У процесу сарадње са локалном самоуправом
треба имати позитиван приступ у решавању постојећих
проблема заједнице.
Садашње руководство града Бора препознало је
могућност да, управо кроз овај пројекат, партиципацију
грађана уздигне на још виши ниво и рад локалне
самоуправе учини још транспарентнијим. Највећи
акценат транспарентности и укључивања грађана у
процесу одлучивања о трошењу средстава прикупљених
по основу наплате пореза на имовину, локална
самоуправа града Бора, ставиће на партиципацију
грађана укључивањем грађана преко изабраних
представника – одборника у градској Скупштини, као и
другим органима и радним телима (савети, радне групе и
сл.). Затим, посредством својих изабраних представника
– чланова савета у Саветима месних заједница, на
зборовима грађана у месним заједницама, преко разних
састанака формалних и неформалних група. Такође,
јавно и детаљно информисање грађана путем медија и
сајта локалне самоуправе града Бора који је у процесу
израде.
У досадашњем раду локалне самоуправе и
одлучивању о трошењу буџетских средстава, приоритети
грађана су у нацрт буџета усвајани преко прикупљања
информација на институционалан начин (предлога
месних заједница, школа, спортских удружења,
формалних и неформалних организација, комуналних и
осталих државних институција и јавних предузећа итд.).
Преко
одељења за планирање и развој, а раније
Дирекције за изградњу Бора, разматрани су горе
наведени предлози, затим надлежном одељењу, као и
Градском већу достављани предлози за израду нацрта,
односно, предлога буџета, и исти су затим јавно
објављивани на сајту локалне самоуправе, а пре усвајања
на Скупштини, чиме је дата могућност грађанима да
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учествују у изради буџета достављањем својих предлога
и сугестија.
Спремност
и
одговорност
садашњег
руководства локалне самоуправе да се, на још
транспарентнији начин укључе грађани у одлучивање у
оквиру процеса трошења средстава, огледа се и у
досадашњим механизмима укључивања грађана и то у
виду:

јавних извештаја финансијских планова:
о директних и индиректних корисника буџета (органи
града, школе, јавна предузећа и установе, месне
заједнице, удружења, и друге институције),
 јавно објављеног нацрта буџета Града Бора,
 јавно објављени нацрти Одлука о утврђивању

16. новембар 2018.

висине стопе пореза на имовину и других одлука везаних
за порез на имовину, Одлука о боравишној такси, о
локалним комуналним таксама и о другим изворним
приходима.
Усвајањем овог Акционог плана за укључивање
грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава
прикупљених по основу пореза на имовину, локална
самоуправа је спремна да на још транспарентнији начин
укључи грађане у процесе одлучивања и пронађе још
функционалније моделе за њихову партиципацију.
У табели 1. приказани су сумирани резултати
наплаћених прихода по основу наплате пореза на
имовину у буџет града Бора, за временски период од
01.01.2014. године до 31.12.2017. године, за физичка
лица.

Табела 1. Сумирани извештај наплате прихода по основу пореза на имовину
2014. година (дин.)

2015. година
(дин.)

2016. година
(дин.)

2017. година
(дин.)

53.081.187,53

67.621.804,30

69.391.773,93

75.822.340,72

Порез на имовину
физичких лица
2.
ПРИНЦИПИ
И
АКЦИОНОГ ПЛАНА

НАЧЕЛА

ЛОКАЛНОГ

Главна начела и принципи на којима ће се
заснивати Акциони план у оквиру овог пројекта су:
• принцип транспарентности, који подразумева да се
мере и активности предвиђене Акционим планом
спроводе кроз јавни процес консултација са свим
заинтересованим странама и циљним групама;
• принцип реалистичности, који подразумева
уважавање финансијских, економских, друштвених,
културних, просторних, еколошких и других могућности
и ограничења приликом планирања;
• принцип временске регулативе, који подразумева
временски ограничен период примене документа и јасно
одређене рокове за извршење мера и активности
предвиђених истим;
• принцип поузданости, који подразумева да се подаци
на основу којих се спроводе активности акционог плана,
прикупљају из релевантних и поузданих извора;
• принцип одрживости, који подразумева праћење
спровођења и вредновања учинака, као и заснованост
новог планског документа на планским документима
који су му претходили и налазима вредновања
постигнутих учинака већ спроведених јавних политика;
• принцип економичности, који подразумева да се
приликом избора активности и начина њене реализације
води рачуна да користи од истих оправдавају трошкове
које проузрокују;
• принцип једнакости, који подразумева да сви грађани
без дискриминације
учествују у активностима
предвиђеним Акционим планом;
• принцип одговорности, који подразумева јасно
одређивање одговорних лица за спровођење утврђених
мера и активности;
• принцип проактивности, који подразумева да
јединица локалне самоуправе препозна своје могућности
за унапређење Акционог плана у складу са својим
потребама и специфичностима, односно у овом процесу
наступи проактивно и креативно, како би произвео
практичан, оперативан и користан механизам.
3. РАДНА ГРУПА
АКЦИОНОГ ПЛАНА

ЗА

ИЗРАДУ

ЛОКАЛНОГ

Градоначелник града Бора формирао је Радну
групу за израду, праћење, спровођење и имплементацију

Акционог плана за укључивање грађана у процес
доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по
основу пореза на имовину.
Радну групу чине следећи чланови:
1. Бранко Перић, заменик градоначелника
града Бора;
2. Милена Станојковић, члан Градског већа
града Бора;
3. Срећко Здравковић, члан Градског већа
града Бора.
4. Љубинка Јелић, начелник Градске управе
града Бора;
5. Милена Стројић, начелник Одељења пореске
администрације града Бора;
4. ПАРТНЕРИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ СТРАНЕ
Потенцијални партнери из јавног сектора на
локалном нивоу
• Градоначелник града Бора;
• Градско веће;
• Скупштина града;
• Установе и јавна предузећа чији је оснивач
град;
Грађани и формалне групе грађана као партнери
а локалном нивоу:
• Месне заједнице;
• Удружења грађана;
Пословни сектор:
• Правна лица и предузетници;
• Локални медији;
International Management Group – IMG са сарадницима
5. “SWОТ” АНАЛИЗА
“SWОТ” анализа омогућава препознавање
позитивних и негативних фактора и даје могућност да се
на њих благовремено утиче. Тачније, “SWОТ” анализа
омогућава да се утврди где се у садашњој ситуацији
организација налази, које су јој главне предности и
слабости и какве су јој шансе и које су препреке да се
стигне до планираних циљева у будућности.
“SWОТ” анализа се заснива на претпоставци да
ће организација постићи највећи стратешки успех
максимизирањем сопствених снага и прилика у околини
уз истовремено минимизирање претњи и слабости,
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односно најбољом употребом унутрашњих снага у
коришћењу могућности из околине.
Анализиране предности, слабости, могућности
и претње у развоју партнерских односа између локалне

16. новембар 2018.

управе и грађана могу се представити следећом “SWОТ”
матрицом:

Табела 2. “SWОТ” анализа
СНАГЕ
- Велико искуство у раду на спровођењу пројеката;
- Отворена врата грађанима за разговор са градоначелником
и члановима градског Већа;
- Транспарентност у раду градске Управе;
- Висока стручност Радне групе на пројекту;
- Одлична повезаност градских и сеоских заједница са
градском Управом;
- Одлична комуникација и сарадња између чланова Радне
групе;
- Развијена мрежа сарадње са удружењима грађана и
невладиним организацијама
- Јединство државних институција
- Добра сарадња локалне самоуправе са медијима;
- Политичка стабилност.

МОГУЋНОСТИ
- Јачање политичке стабилности;
- Изградња јачег поверења грађана;
- Развијање осећаја моћи код грађана;
- Новоизрађени веб сајт града Бора са свим неопходним
информацијама и могућностима за контакт и укључивање;
- Буџет за пројекте намењен за културу, спорт, невладин
сектор и сл.;
- Олакшан вид комуникације повећањем коришћења
електронске комуникације;
- Увођење нових услуга и садржаја путем Е-управе.

6. ЦИЉЕВИ СПРОВОЂЕЊА ЛОКАЛНОГ
АКЦИОНОГ ПЛАНА

СЛАБОСТИ
- Недовољни људски ресурси;
- Одбојан став грађана према променама;
- Велика удаљеност појединих сеоских насеља;
- Инертност грађана;
- Неискоришћеност постојећих канала за двосмерну
комуникацију;
- Недовољан број запослених младих људи у Градској
управи.

ПРЕТЊЕ
- Успорен процес промене свести грађана;
- Одлив младих људи и стручњака;
- Неразвијена свест грађана о важности двосмерне
комуникације;
- Неиспуњавање законских обавеза и процедура од стране
грађана.

Структуру спровођења активности можемо
представити кроз три нивоа активности, и то:

ОПШТИ ЦИЉ ПРОЈЕКТА
Општи циљ локалног Акционог плана
представља партиципацију грађана и њихово
укључивање у процесима одлучивања. Грађани ће, путем
боље партиципације, бити укључени у процес доношења
одлука о трошењу средстава прикупљених по основу
пореза на имовину, имаћемо ажурнију и функционалнију
база података локалне пореске администрације и треба
поменути да достизање овог општег циља подразумева и
подизање свести грађана о значају плаћања пореза на
имовину као законске обавезе.

1. Информисање и подизање свести грађана
града Бора о значају партиципације и њиховог учешћа, у
процесу одлучивања о трошењу средстава прикупљених
по основу наплате пореза на имовину.
2. Позив на учешће, кроз испитивање и
анкетирање становништва о њиховој вољи за
партиципацију пре свега, као и стварање слике о
приоритетима онога шта је заправо најнеопходније
грађанима града Бора у њиховој локалној средини.
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3. Активно учешће грађана у заједништву са
локалном самоуправом града Бора, ради постизања
заједничког циља, кроз изградњу поверења и стварањем
квалитетнијих услова за живот у локалној заједници.
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА
Како би остварили планирани циљ дефинисан
кроз општи циљ пројекта, радићемо на следећим
специфичним циљевима пројекта:

16. новембар 2018.

СЦ.1: Информисање грађана о процесу пописа,
наплате и буџетирања средстава прикупљених кроз порез
на имовину.
СЦ.2: Успостављање и примена механизама
активног учешћа грађана у процесу доношења одлука о
трошењу средстава прикупљених кроз порез на имовину.
СЦ.3: Обавештавање грађана о резултататима
који су постигнути захваљујући њиховом активном
учешћу у процесу доношења одлука.

7. ЛОГИЧКА МАТРИЦА АКТИВНОСТИ
Носилац

Средства и
Индикатори учинка
извори
финансирања
СЦ.1: Информисање грађана о процесу пописа, наплате и буџетирања средстава прикупљених кроз порез на
имовину
Краткорочни циљеви и повезане активности (до краја 2018. године)
Конкурс за
-Комисија за
-Локални медији Мај 2018.
Буџет локалне
-Објављен конкурс за
сараднике –
избор
године
самоуправе
посао на сајту
пописивачи на
пописивача,
локалне самоуправе
терену
-Радна група за
града, 22 предате
израду Акционог
биографије за посао
плана
Интервју за
-Радна група за
-Градска управа
Мај 2018.
Буџет локалне
-Интервуисано 22
селекцију сарадника
израду Акционог
града Бора
године
самоуправе
кандидата путем
– пописивача на
плана
разговора са
терену
представницима
Комисије за избор,
временско трајање
појединачног
разговора трајало око
20 минута
Селекција и одабир
-Комисија за
-Градска управа
Мај 2018
Буџет локалне
-Размотрено свих 22
сарадника –
избор
града Бора
године
самоуправе
кандидата, одабрано
пописивача на
пописивача,
10 пореских
терену
-Радна група за
сарадника на основу
израду Акционог
унапред одабраних
плана
критеријума
Конференција за
-Радна група за
-Локални медији Јун 2018.
Буџет локалне
-Емитован прилог на
штампу
израду Акционог
године
самоуправе
регионаној
плана
телевизији,
-Објављени текстови
на локалним
порталима
Лепљење плаката са
-Градска управа
-Месне
Јун 2018. год
Буџет локалне
-Најмање 50
информацијама
града Бора
заједнице,
самоуправе,
облепљених места
везаним за пројекат
-Пописивачи на
донатори
широм града
„Реформа пореза на
терену ЛПА
пројекта
имовину“
Дељење лифлета о
-Градска управа
-Пописивачи на
Јун – Децембар
Буџет локалне
-Подељено око 4000
информацијама
града Боратерену ЛПА
2018. године
самоуправе,
лифлета на терену и
везаним за пројекат
Одељење пореске
донатори
преко службеника
„Реформа пореза на
администрације
пројекта
запослених у ЛПА
имовину“
(остављено око 3000
лифлета у
поштанским
сандучићима грађана
широм града),
-Информисано више
од 8000 људи овим
видом информисања
-Број лансираних
саопштења за
Лансирање
-Градоначелник
јавност; Број и врста
саопштења за
СептембарБуџет локалне
-Градска управа
-Локални медији
медија;
јавност преко
децембар 2018.
самоуправе
града Бора - ЛПА
-Број и квалитет
различитих медија
информација из
саопшења за јавност
Средњорочни циљеви и повезане активности (2019. – 2020. године)
Активности

Партнери

Временски
оквир
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Једном годишње
одржати састанке у
месним заједницама
са темом пописа,
наплате и
буџетирања
средстава
прикупљених кроз
порез на имовину

-Градска управа
града Бора - ЛПА

-Локални
медији,
-Предавачи из
ЈЛС које су
примери добре
праксе

У току 2019. и
2020. године

Буџет града
Бора

Пружање
информација
грађанима путем
редовно ажурираног
информатора о раду
Градске управе –
информације о раду
ЛПА

-Начелник
Градске управе

-Одељење
локалне пореске
администрације

У току 2019. и
2020. године

Буџет града
Бора

Штампање и
дистрибуција
информативних
брошура

-Градска управа
града Бора - ЛПА

-Савети МЗ

У току 2019. и
2020. године

Буџет града
Бора

Лансирање
саопштења за
јавност преко
различитих медија

-Градоначелник
-Градска управа
града Бора-ЛПА

-Локални медији

Дугорочни циљеви (до краја програма и после)
У оквиру званичне
-Градска управа
/
интернет
града Бора-ЛПА
презентације града
Бора отворити
посебан део који се
односи на област
реформе пореза на
имовину
Давање обавештења
грађанима о
процесу припреме и
реализације Одлуке
о буџету града Бора

-Градоначелник
града Бора
-Одељење за
финансије Градске
управе града Бора

-Локални медији

У току 2019. и
2020. године

Буџет локалне
самоуправе

16. новембар 2018.
-Присуство више од
25 људи по састанку,
-Више од 60%
присутних се
изјаснило да је
састанак утицао на
боље разумевање
проблематике
наплате и буџетирања
средстава
прикупљених кроз
порез на имовину.
-Објављен
информатор са
ажурним
информацијама

-Број подељених
брошура: више од 15
по МЗ
-Број лансираних
саопштења за
јавност; Број и врста
медија;
-Број и квалитет
информација из
саопшења за јавност

Континуирано
током године

Буџет града
Бора

-Отворен посебан део
у оквиру званичне
интернет
презентације града
Бора
- Број објављених
информација

Квартално у
току године

Буџет града
Бора

- Обавештења су
истакнута на
интернет
презентацији града
Бора и у локалним
медијима
-Разрађени системи
комуникације кроз
које је могуће добити
повратне
информације

СЦ.2: Успостављање и примена механизама активног учешћа грађана у процесу доношења одлука о трошењу
средстава прикупљених кроз порез на имовину
Краткорочни циљеви и повезане активности (до краја 2018. године)
Испитивање јавног
-Градска управа
-Удружења
СептембарБуџет града
-Број лица којасу
мишљења, кроз
града Бора
грађана
октобар 2018.
Бора
попунила анкету
анкетирање грађана
године
(да ли су
заинтересовани за
укључивање у
доношење одлука, да
ли мисле да својим
ангажовањем могу
да утичу на
планирање и
трошење средстава
из буџета, да ли
плаћају порез на

7
имовину, да ли су
задовољни услугама
које пружа Градска
управа и у ком
смислу би их
требало побољшати)
Анкетирање грађана
о приоритетима за
капитална улагања
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-Медији

Септембароктобар
2018.године

Буџет града
Бора

16. новембар 2018.

-Број грађана
учесника у
анкетирању,
-Број анкетних
листића
-Број грађана
учесника јавне
расправе

Организација јавне
-Градоначелник, - -Председници
Октобар
расправе са
Градско веће,
Савета МЗ,
2018.године
председницима
-Градска управа
-Медији
Савета МЗ и
града Бора
грађанима о
приоритетима за
капитална улагања
Средњорочни циљеви и повезане активности (2019. – 2020. године)
Јачање капацитета
-Градска управа
-Савети Месних
У току 2018. и
Савета Месне
града Бора –
заједница
2019. године
заједнице кроз
Одељење за
пред припрему
спровођење обука за финансије
буџета
чланове Савета за
израду финансијских
планова и програма
са освртом на
законску регулативу
Испитивање јавног
-Градска управа
-Удружења
У току 2018. и
мишљења, кроз
града Бора
грађана
2019. године
анкетирање грађана
(да ли су
заинтересовани за
укључивање у
доношење одлука, да
ли мисле да својим
ангажовањем могу
да утичу на
планирање и
трошење средстава
из буџета, да ли
плаћају порез на
имовину, да ли су
задовољни услугама
које пружа Градска
управа и у ком
смислу би их
требало побољшати)
Дугорочни циљеви (до краја програма и после)
Организовање
-Градска управа
-Удружења
Сваке године
јавних расправа,
града Бора
грађана
приликом
састанака и панела
-Локални медији доношења
на тему пописа,
одлука којима
наплате и
се уређује
буџетирања
материја
средстава
пореза на
прикупљених кроз
имовину
порез на имовину,
развити добру
комуникацију и
заинетересовати
грађанство за тему
пореза на имовину

Буџет локалне
самоуправе

Буџет града
Бора

-Број одржаних
јавних расправа
-Број присутних лица
-Број лица која су
активно учествовала
у јавној расправи

Испитивање јавног
мишљења, кроз
анкетирање грађана
(да ли су
заинтересовани за
укључивање у
доношење одлука, да
ли мисле да својим

Буџет града
Бора

-Број лица којасу
попунила анкету
(анализом одговора
утвдити у ком обиму
у тренутку
започињања
спровођења АП
грађани мисле да

-Градска управа
града Бора

-Локални медији
-Удружења
грађана
-Месне
заједнице

У току 2019. и
2020. године

Буџет града
Бора

Буџет града
Бора

-Четири обуке
чланова Савета
Месне заједнице за
самосталну израду
финансијских
планова,
-Усвојени
финансијски планови
Месних заједница
-Број лица којасу
попунила анкету
-Континуирано
истраживање и
анализа јавног мњења
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ангажовањем могу
да утичу на
планирање и
трошење средстава
из буџета, да ли
плаћају порез на
имовину)

заиста могу да
партиципитају у
доношењу одлука и
да ли имају поверење
да ће донете одлуке
бити и спроведене)
Посебно анализирати
одговоре с обзиром
на пол и године
старости
-Континуираним
истраживањем јавног
мишљења донети
закључке на основу
којих је могуће
пратити реакције,
заинтересованост,
степен поверења
грађана
СЦ.3: Обавештавање грађана о резултататима који су постигнути захваљујући њиховом активном учешћу у процесу
доношења одлука
Краткорочни циљеви и повезане активности (до краја 2018. године)
Спровођење анкете
-Градоначелник,
-Савети Месних
До краја 2018.
Буџет града
-Број попуњених
путем анкетних
-Градско веће,
заједница,
године
Бора
анкетних листића
листића о избору
-Градска управа
-Локални медији
приоритета за развој града Бора
Попуњавање
упитника, са
могућношћу
рангирања по
приоритетима, више
понуђених
инвестиција и
пројеката

-Градоначелник, Градско веће

-Градска управа
града Бора

До краја 2018.
године

Буџет града
Бора

Спровођење анкете
на сајту града Бора о
избору приоритета
за развој са
понуђеним
инвестицијама

-Градоначелник, Градско веће,
-Градска управа
града Бора

-Локални медији

Септембар –
Октобар 2018.
год

Буџет града
Бора

-Број анкетираних
корисника сајта

Буџет града
Бора

-Број попуњених
анкетних листића
-Одређени
приоритети
-Изабране
инвестиције и
пројекти су саставни
део Одлуке о буџету
града Бора за 2020.
годину и 2021.
годину
-Емитовани прилози
и објављени текстови
на порталима
-Дефинисане нове
инцијатива са
сугестијама за даљи
рад

Средњорочни циљеви и повезане активности (2019. – 2020. године)
Попуњавање
-Градоначелник, - -Локални медији Новембар 2019.
упитника, са
Градско веће,
год
могућношћу
-Градска управа
Новембар 2020.
рангирања по
града Бора
год.
приоритетима, више
понуђених
инвестиција и
пројеката

Тематске
конференције –
добијање сугестија
за даљи рад, нове
иницијативе,
предлози итд.

Градоначелник,
Градско веће,
Градска управа
града Бора

-Савети Месних
заједница,
-Удружења
грађана
-Локални медији

У току 2020.
године

-Број попуњених
упитника
-Одређени
приоритети
-Изабране
инвестиције и
пројекти су
саставни део
Одлуке о буџету
града Бора за 2019.
годину

-

Буџет града
Бора
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Унапређена
интернет страница
са подацима ЛПА

-Одељење за
финансије,
-Одељење
локалне пореске
администрације
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-IMG
-Удружење
предузетника
-Удружења
грађана

Дугорочни циљеви (до краја програма и после)
Активно
-Градоначелник, -Месне заједнице
учествовање
Градско веће,
-Удружења
представника
-Градска управа
грађана
месних заједница и
града Бора
других облика
самоорганизовања
грађана у радне
групе за спровођење
одређених
активности у тачно
дефинанисано
временском року, за
рад на различитим
питањима од
значаја за живот
локалне заједнице
Прикупљање
-Градоначелник, -Месне заједнице
предлога пројеката
Градско веће,
-Удружења
и континуирано
-Градска управа
грађана
спровођење
града Бора
-Локални медији
заједнички
дефинисаних
пројеката
Образовање тела са
-Градско веће
-Градска управа
задатком да
града Бора
града Бора
размотри ефекте
примене акционог
плана и предложи
мере за унапређење
механизама за
учешће грађана у
поступку доношења
одлука

8. ЦИЉНЕ ГРУПЕ ПРОЈЕКТА
Примарну циљну групу корисника примене
локалног Акционог плана чине сами грађани преко
различитих облика организовања: преко месних
заједницa, различитих удружења, формалних и
неформалних група грађана тј. сви они који су се
директно изјашњавали о приоритетима за које ће бити
издвојена новчана средства из буџета локалне
самоуправе, а за које они сматрају да су неопходни.
Такође, директни корисници тј. учесници у доношењу
одлука биће сви они који ће на неки други директни
начин учествовати у процесима изјашњавања: путем
интернета, односно, официјалног сајта града Бора и
путем анкета које сарадници Пореске администрације
деле на терену.
Секундарну циљну групу чине заправо сви
остали корисници одабраних приоритета за реализацију.
То могу бити:
- Индиректни корисници реализованих
приоритета на одређеном подручју града;
- Физичка и правна лица која остварују
директну корист и олакшице одабраног приоритета, а да
се за њу нису лично изјаснили;

16. новембар 2018.

До краја 2019.
године

-Буџет града
- Буџет
пројекта IMG

-Јасне, правовремене
и релевантне
информације
доступне грађанима
-Унапређена
интернет страница
града

Сваке године,
по потреби

-Буџет града
Бора

-Постоје радне групе
-Донети закључци и
препоруке везани за
различита питања од
значаја за локалну
самоуправу
-Број закључака и
препорука који су
спроведени
-Број закључака и
препорука који нису
спроведени са
образложеним
разлогом

Сваке године
према
буџетском
календару

Буџет града
Бора

До краја 2020.
године

Буџет града
Бора

-Број прикупљених
предлога пројеката
-Број и резултати
пројеката
спроведених у складу
са предлозима
пројеката
-Образовано тело
-Свеобухватно
анализирани ефекти
акционог плана и
предложене мере

- Корисници институција из различитих
области: образовања, здравства, културе, спорта, и сл.
- Сви остали грађани Бора који су на неки
начин корисници и имају неки вид интеракције са
одабраним приоритетом за реализацију.
9. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ
ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА

ПРИМЕНЕ

Како садашња локална самоуправа има јасан и
концизан позитиван став о транспарентности трошења
новчаних буџетских средстава који су прикупљени на
основу наплате пореза на имовину, као и позитиван став
о још већем укључивању грађана у процесима доношења
тих одлука, генерална очекивања носилаца пројеката јесу
наравно позитивни ефекти примене оваквог локалног
Акционог плана.
Међутим, сагледавањем целокупног стања и
генералне слике о стању друштва морамо напоменути да
постоје и негативни ефекти који се могу јавити у току
реализације овог плана. У следећој табели приказани су
како позитивни тако и негативни ефекти које смо
идентификовали и који се могу јавити:

10

БРОЈ 13

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БОРА“

16. новембар 2018.

Табела 2. Позитивни и негативни ефекти који се могу јавити током спровођења пројекта
ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ

НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ

Транспарентнији рад Градске управе

Одабир приоритета грађана на основу личних интереса и
потреба

Изграђено поверење и боља комуникација грађана и
локалне самоуправе

Одбојан став грађана према променама

Јачи осећај припадности грађана

Нереални захтеви грађана за одабир приоритета

Јачање политичке стабилности на локалном нивоу

Недовољно поверења грађана у рад доносиоца одлука на
локалу

Реалнији одабир приоритета који је од веће важности
грађанима

Немогућност укључивања свих грађана града Бора у
целости

Већина грађана укључена у процес одлучивања
Једнак третман свих пореских обвезника

Повећање наплате прихода по основу пореза на имовину
Унапређење базе података локалне Пореске администрације
Повећање броја пореских обвезника
Омогућавање грађанима да још боље прате како се троше
буџетска средства

Учешће грађана у оквиру овог пројекта
представља, у најширем смислу, праксу која омогућава
укључивање оних на које се одређене јавне одлуке
потенцијално тичу, или који су за те одлуке на било који
начин заинтересовани – у процесе доношења тих одлука.
Врло је важна сарадња између локалне самоуправе и
самих грађана, како би се створила продуктивна
атмосфера заједничких међуљудских односа која касније
резултира
бржем
и
бољем
функционисању
администрације локалне самоуправе и која ствара
обострано поверење заинтересованих страна. Овај
принцип подразумева да они на које се донесене одлуке
односе у смислу да имају утицај на начине на који ће се
одвијати њихови животи у локалној заједници имају
право да буду укључени у процес доношења одлука
трошења средстава која су прикупљена по основу
наплате пореза на имовину.
Управо том заједничком сарадњом са
грађанима, град Бор последњих година добија убрзани
урбани раст и став садашњег руководства остаје
непромењен и тежи ка још бољој комуникацији са својим
грађанима.
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На основу члана 43. Статута града Бора
(''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15-пречишћен
текст и 30/18), Скупштина града Бора, на седници
одржаној 15. новембра 2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОТПИСУ ПОТРАЖИВАЊА ГРАДА
БОРА ПРЕМА СУБЈЕКТУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ
„ДРУШТВО ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА“ Д.О.О.
БЕОГРАД
Члан 1.
У складу са Закључцима Владе Републике
Србије бр. 023-4329/2017 од 11. маја 2018. године и бр.
023-6581/2018-I од 12. јуна 2018. године, отписује се
потраживање по основу уступљених прихода буџета
града Бора према субјекту приватизације “Друштво за
одржавање зграда“ д.о.о. Београд са стањем на дан 31.
децембар 2017. године у износу од 90.613,44 динара на
рачуну 711111 и износу 36.392,64 динара у оквиру
рачуна 840-4848-37, уколико буде донето правоснажно
решење којим се потврђује усвајање УППР Субјекта
приватизације
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу града Бора''.
Број: 023-85/2018-I
У Бору, 15. новембра 2018. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.

11

БРОЈ 13

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БОРА“

140
На основу члана 359. Закона о енергетици
(„Службени гласник РС“, бр.145/14), члана 32 и члана 66.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и
члана 43. Статута града Бора („Службени лист општине
Бор“, бр. 6/15 – пречишћен текст и 30/18), Скупштина
града Бора, на седници одржаној 15. новембра 2018.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
УСЛОВИМА И НАЧИНУ СНАБДЕВАЊА
ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ
Члан 1.
У Одлуци о условима и начину снабдевања
топлотном енергијом („Службени лист општине Бор“ ,
бр.16/13 и 27/15) у члану 8. алинеја 5. мења се и гласи:
„-топлотне подстанице које су укњижене као
основно средство енергетског субјекта са прикључним
вреловодом.“.
Члан 2.
У члану 10. став 1. алинеја 3. мења се и гласи:
„ - прикључни топловод,“,
Алинеја 4. мења се и гласи:
„- топлотна подстаница која није укњижена као
основно средство енергетског субјекта са прикључним
вреловодом.“.
Члан 3.
У члану 13. после става 2. додаје је се нови став
3. који гласи:
„Одржавање
прикључног
вреловода
и
топлотних подстаница које су уписане као основно
средство енергетског субјекта, врши енергетски
субјекат.“.
Досадашњи став 3. који постаје став 4. мења се
и гласи:
„За одржавање прикључног топловода, као и
вреловода и топлотних подстаница које нису уписане као
основно средство енергетског субјекта, изузимајући
мерне уређаје, одговоран је купац односно власник
уколико уговорно није пренео обавезу одржавања на
енергетски субјект.“.
Досадашњи став 4. постаје став 5.
Члан 4.
У члану 41. у ставу 3. речи: „При ниским
спољним температурама“ замењују се речима: „При
спољним дневним температурама нижим од -5 С без
ветра, и -2 С са ветром.''.
Члан 5.
У члану 61. став 3. мења се и гласи:
„На захтев купца извршиће се мерење
температуре ваздуха у просторији. Захтев за проверу
температуре подноси се у писаној форми, попуњавањем
одговарајућег обрасца. Енергетски субјекат дужан је да
мерење обави у року од три дана од дана подношења
захтева. Овај рок може бити продужен само у случају да
спољна температура ваздуха у овом периоду буде виша
од 12 С, о чему се саставља записник. Мерење
температуре обавља именована комисија од стране
енергетског субјекта и о томе сачињава записник, који је
основ за евентуално умањење накнаде за испоручену
топлотну енергију.“
У ставу 4. реч: „општински“ замењује се речју:
„градски“.
Став 6. мења се и гласи:
„На налаз комисије из става 4. овог члана
незадовољна страна може уложити приговор Градском
већу града Бора.“.
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После става 6. додају се нови ст. 7, 8, 9, 10 и 11.
који гласе:
„ Уколико се мерењем утврди да је рекламација на
неодржавање температуре у грејаном простору
оправдана, купац стиче право на умањење накнаде за
топлотну енергију за утврђени период неадекватног
грејања.
Потписани и оверени записник комисије је
основ за остваривање права купца на умањење накнаде за
испоручену топлотну енергију.
Коначну одлуку о проценту и периоду умањења
доноси Надзорни одбор енергетског субјекта на основу
утврђених техничких параметара и записника комисије.
Надзорни одбор енергетског субјекта ће у
разматрање узимати само појединачне захтеве и то
искључиво, уколико је енергетски субјекат одговоран за
неадекватан квалитет грејања.
Петиције станара нису основ за ослобађање
наплате утрошене топлотне енергије.“.
Члан 6.
У члану 62. после става 2. додају се нови ст. 3,
4. и 5. који гласе:
„Уколико енергетски субјект не отклони сметње у
испоруци топлотне енергије у предвиђеном року из става
1. овог члана, купац стиче право на умањење
(ослобађање) накнаде за испоручену топлотну енергију у
периоду од пријема обавештења о сметњи до
нормализације испоруке топлотне енергије и то само у
случају оправдане рекламације.
Коначну одлуку о проценту и периоду умањења
доноси Надзорни одбор енергетског субјекта на основу
писмене пријаве (рекламације) од стране купца и
извештаја (потврде) енергетског субјекта о датуму
почетка и завршетка интервенције на нормализацији
снабдевања топлотном енергијом.
Надзорни одбор енергетског субјекта ће у
разматрање узимати само појединачне захтеве у писаној
форми, заведене и оверене од стране енергетског
субјекта.“.
Члан 7.
У члану 66. у ставу 2., после речи: „топлотној
подстаници“, додају се речи: „уколико топлотна
подстаница
није укњижена као основно средство
енергетског субјекта.“.
Члан 8.
Члан 67. мења се и гласи:
„Члан 67.
„Делимично
искључење
појединачних
стамбених и пословних јединица у оквиру заједничког
објекта није дозвољено.
Појединачне стамбене и пословне јединице у
оквиру заједничког објекта могуће је искључити са
система даљинског грејања само у целости.
Појединачне стамбене и пословне јединице у
оквиру заједничког објекта искључују се тако што се у
дистрибутивним орманима искључи само та стамбена
или пословна јединица, а ако исте не постоје, грејна тела
се физички одвајају од система тако што им се
прикључне цеви исеку и заваре.
У објектима који немају дистрибутивне ормане
на ходнику где искључење подразумева исецање веза
сваког грејног тела и накнадно заваривање истих, цену
искључења по грејном телу утврђује Надзорни одбор
енергетског субјекта и посебно се наплаћује.“.
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Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Бора“.
Број: 023-84/2018-I
У Бору, 15. новембра 2018. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
141
На основу члана
23. Закона о култури
("Службени гласник РС", бр.72/09, 13/16 и 30/16 – испр.)
и члана 43. Статута града Бора (''Службени лист општине
Бор'', бр.6/15 – пречишћен текст и 30/18), Скупштина
града Бор, на седници одржаној 15. новембра 2018.
године, дoнела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНAMA ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
УСТАНОВЕ ''ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ОПШТИНЕ
БОР'' У БОРУ
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Установе ''Центар за
културу општине Бор'' у Бору ("Службени лист општине
Бор'', бр. 12/09, 6/10 и 9/11) у називу Одлуке и у
члановима: 1., 2., 6. и 7. реч: ''општина'' у одговарајућем
падежу замењује се речју: ''град'' у одговарајућем падежу.
Члан 2.
Члан 5. мења се и гласи:
''Члан 5.
Основна делатност Установе је:
90.04 – Рад уметничких установа
Остале делатности су:
58.11 – издавање књига,
58.14 – издавање часописа и периодичних
издања,
58.19 – остала издавачка делатност,
59.14
–
делатност
приказивања
кинематографских дела,
59.20 – снимање и издавање звучних записа и
музике,
85.52 – уметничко образовање,
90.01 – извођачка уметност,
90.02 – друге уметничке делатности у оквиру
извођачке уметности.
Установа може обављати и друге делатности
предвиђене Статутом, уз сагласност оснивача.
Установа не може да мења своју делатност без
сагласности оснивача.''
Члан 3.
Установа је дужна да Статут усклади са овом
одлуком у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове
одлуке.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу града Бора".
Број: 022-109/2018-I
У Бору, 15. новембра 2018.године
СКУПШТИНА ГРАДА БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.

16. новембар 2018.
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На основу члана 36. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник РС'', бр.15/16) и члана
43. Статута града Бора (''Службени лист општине Бор'',
бр. 6/15 – пречишћен текст и 30/18), Скупштина града
Бора, на седници одржаној 15. новембра 2018. године,
донела је
ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ''ВОДОВОД '' БОР
Члан 1.
Расписује се јавни конкурс за избор директора
Јавног комуналног предузећа ''Водовод'' Бор, (у даљем
тексту: Јавно комунално предузеће).
Текст јавног конкурса за избор директора Јавног
комуналног предузећа саставни је део ове одлуке.
Члан 2.
Конкурс у смислу ове одлуке чини скуп активности
на припреми и објављивању огласа, прикупљању пријава
и рангирању кандидата као и доношење одговарајућих
правних аката у складу са Законом о јавним предузећима
(у даљем тексту: закон).
Члан 3.
На конкурсу могу учествовати сва заинтересована
лица која испуњавају услове конкурса.
Учесник на конкурсу је свако физичко лице које
поднесе пријаву на конкурс.
Сви учесници, истовремено, добијају све
информације везане за конкурс и прописују им се исти
услови и рокови.
Члан 4.
Услови за учешће на конкурсу су минимални
захтеви који се постављају учеснику.
Утврђени услови за учешће су објављени у огласу
јавног конкурса и сматрају се саставним делом ове
одлуке.
Услови за учешће на конкурсу не могу имати
дискриминаторски карактер у било ком смислу.
Члан 5.
Комплетна документација и информације везане за
конкурс су доступне јавности.
Члан 6.
Рок за подношење пријава на конкурс је 30 дана од
дана објављивања
јавног конкурса у ''Службеном
гласнику РС''.
Оглас о јавном конкурсу за именовање директора
објавиће се и у „Службеном листу града Бора“, једним
дневним новинама које се дистрибуирају на целој
територији Републике Србије,као и на интернет страници
града Бора.
Члан 7.
Поступак спровођења конкурса спровешће
Комисија за спровођење конкурса за избор директора
јавних предузећа, (у даљем тексту: Комисија) у складу са
одредбама закона и Уредбе о мерилима за именовање
директора јавног предузећа коју је донела Влада
Републике Србије („Службени гласник РС“, бр.65/16).
Члан 8.
По истеку рока за подношење пријава Комисија
прегледа све приспеле пријаве и поднете доказе и
саставља списак кандидата међу којима се спроводи
изборни поступак
Чланови Комисије дужни су да дају писане
изјаве о томе да ли они или са њима повезана лица имају
интерес везан за спровођење конкурса.
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У изборном поступку се, оцењивањем стручне
оспособљености, знања и вештина, утврђује резултат
кандидата према Уредби из члана 7. ове одлуке..
Комисија саставља ранг листу са највише три
кандидата која су са најбољим резултатом испунила
мерила за избор директора јавног предузећа.
Ранг листу из претходног става овог члана и
записник о спроведеном изборном поступку, Комисија
доставља Градској управи града Бора – Одељењу за
привреду и друштвене делатности која припрема предлог
акта о именовању првог кандидата са ранг листе и
доставља га Скупштини града на усвајање.

На основу члана 36. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник РС'', бр.15/16), члана
43. Статута града Бора (''Службени лист општине Бор'',
бр.6/15 – пречишћен текст и 30/18) и члана 46. Одлуке о
усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа
''Водовод'' Бор са Законом о јавним предузећима
(''Службени лист општине Бор'', бр. 15/16 и 17/16 ),
Скупштина града Бора, објављује

Члан 9.
Скупштина града Бора ће, након разматрања
достављене ранг листе, записника и предлога акта,
одлучити о именовању директора јавног предузећа,
доношењем решења о именовању предложеног
кандидата.
Решење о именовању директора коначно је.

Подаци о јавном предузећу:
Предузеће послује под пословним именом:
Јавно комунално предузеће ''Водовод'' Бор.
Скраћени назив пословног имена је: ЈКП
''Водовод'' Бор
Седиште предузећа је у Бору, ул. Радомира
Јовановића Чоче бр. 16
Матични број предузећа је 07183453, а ПИБ:
100567394
Претежна делатност предузећа је: 36.00
Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.
Услови за именовање директора:
Кандидат за именовање директора Јавног
комуналног предузећа „Водовод“ Бор мора испунити
следеће услове:
1. да је учесник конкурса пунолетан и
пословно способан ;
2. да има стечено високо образовање на
основним студијама у трајању од најмање четири године,
односно на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским студијама или специјалистичким струковним
студијама;
3. да има најмање пет године радног искуства
на пословима за које се захтева високо образовање из
претходне тачке;
4. да има најмање три године радног искуства
на пословима који су повезани са пословима јавног
предузећа;
5. да познаје област корпоративног управљања;
6. да има радно искуство у организовању рада и
вођењу послова;
7. да није члан органа политичке странке,
односно да му је одређено мировање у вршењу функције
у органу политичке странке;
7. да није осуђивано на казну затвора од
најмање шест месеци;
8. да лицу нису изречене мере безбедности у
складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
- обавезно психијатриско лечење и чување у
здравственој установи
- обавезно психијатриско лечење на слободи
- обевезно лечење наркомана
- обавезно лечење алкохоличара
- забрана вршења позива, делатности и
дужности.
Стручна оспособљеност, знања и вештине
кандидата оцењују се у изборном поступку увидом у
податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на јавни
конкурс, писаном и усменом провером, односно на други
одговарајући начин сходно потребама рада јавног
предузећа у складу са законом којим се уређује правни
положај предузећа и Уредбом о мерилима за именовање
директора јавног предузећа („Службени гласник РС“,
бр.65/16)
Мандат директора и место рада:
Директор се именује на период од четири
године, а место рада је Бор.

Члан 10.
Решење о именовању директора доставља се
лицу које је именовано и објављује се у ''Службеном
гласнику Републике Србије'' и ''Службеном листу града
Бора''.
Решење из става 1. овог члана са образложењем
обавезно се објављује и на интернет страници града Бора.
Члан 11.
Кандидату који је учествовао у изборном
поступку, на његов захтев, Комисија је дужна да у року
од два дана од дана пријема захтева омогући увид у
документацију јавног конкурса, у присуству члана
Комисије, о чему ће сачинити записник.
Члан 12.
Именовани кандидат дужан је да ступи на
функцију у року од осам дана од дана објављивања
решења о именовању у „Службеном гласнику Републике
Србије“.
Рок из става 1. овог члана Скупштина града
Бора из оправданих разлога може продужити за још 8
дана.
Члан 13.
Ако именовано лице не ступи на функцију у
року који му је одређен, Скупштина града Бора именује
следећег кандидата са ранг листе.
Ако нико од кандидата са листе за именовање
не ступи на функцију у року који му је одређен, спроводи
се нови јавни конкурс на начин и по поступку
прописаним законом.
Члан 14.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у
''Службеном листу града Бора''.
Број: 111-36/2018-I
У Бору, 15. новембра 2018. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНО КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ''ВОДОВОД'' БОР
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Рок за подношење пријава на јавни конкурс
и садржина пријаве:
Рок за подношење пријава је 30 дана од дана
објављивања јавног конкурса у „ Службеном гласнику
РС “.
Пријава на конкурс садржи: име и презиме
кандидата, датум и место рођења, адресу становања,
податке о образовању, податке о врсти и дужини радног
искуства,
податке о
познавању корпоративног
управљања с кратким описом послова на којима је
кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и
одговорности на тим пословима, и податке о посебним
областима знања.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни
конкурс:
Уз пријаву на јавни конкурс, прилажу се:
- извод из матичне књиге рођених;
- уверење о пословној способности (издато од
стране надлежног центра за социјални рад);
- уверење о држављанству РС (не старије од
шест месеци у односу на дан објављивања јавног
конкурса у „Службеном гласнику РС“)
- диплома о стручној спреми
- исправе којима се доказује радно искуство у
струци (потврде, решења и други акти из којих се види
да кандидат има пет година радног искуства на
пословима за које се захтева високо образовање. Из
наведених исправа потребно је да се јасно види на којим
пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду
је стечено радно искуство );
- исправе којима се доказује радно искуство на
пословима који су повезани са пословима јавног
предузећа(потврде или други акти из којих се доказује да
лице има најмање три године радног искуства на
пословима који су повезани са пословима Јавног
предузећа, са краћим описом послова које је обављао до
подношења пријаве);
- исправе којима се доказује радно искуство у
организовању рада и вођењу послова(потврде или други
акти из којих се доказује да лице има радно искуство у
организовању рада и вођењу послова)
- радна књижица;
- изјава под кривичном и материјалном
одговорношћу да није члан органа политичке странке,
односно да му је одређено мировање у вршењу функције
у органу политичке странке;
- доказ надлежног органа да није осуђивано на
казну затвора од најмање шест месеци и
доказ
надлежног органа да није одређена мера безбедности у
складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
- обавезно психијатриско лечење и чување у
здравственој установи
- обавезно психијатриско лечење на слободи
- обевезно лечење наркомана
- обавезно лечење алкохоличара
- забрана вршења позива, делатности и
дужности,
не старија од шест месеци од дана објављивања
јавног конкурса у „Службеном гласнику РС“.
Сви докази прилажу се у оригиналу или
овереној фотокопији.
Адреса на коју се подносе пријаве на јавни
конкурс:
Комисији за спровођење конкурса за избор
директора јавних предузећа на адресу: Градске управе
града Бора, Моше Пијаде 3, 19210 Бор – са назнаком: ''За
јавни конкурс - именовање директора Јавно комуналног
предузећа ''Водовод'' Бор''.
Лице задужено за давање обавештења о
јавном конкурсу:
Славица Козић, Градска управа града Бора,
број телефона 030/423-255 лок. 153.

16. новембар 2018.

Напомене:
Пријаве уз које нису приложени сви тражени
докази у оригиналу или овереној фотокопији, као и
непотпуне, неразумљиве и неблаговремене пријаве
Комисија за спровођење конкурса за избор директора
јавних предузећа
(у даљем тексту: Комисија) ће
одбацити Закључком против кога није допуштена
посебна жалба..
Јавни конкурс спроводи Комисија коју образује
Скупштина града Бора.
Оглас о јавном конкурсу објавити у
''Службеном гласнику РС'', најмање једним дневним
новинама које се дистрибуирају на целој територији
Републике Србије и на интернет страници града Бора.
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На основу
члана 537. Закона о привредним
друштвима („Службени гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011,
83/2014 - др. закон, 5/2015 и 44/2018) и члана 43. Статута
града Бора („Службени лист општине Бор“ бр. 6/15пречишћен текст и 30/18), Скупштина града Бора, на
седници одржаној 15. новембра 2018. године, донела је
ОДЛУКУ
о усвајању Годишњег ликвидационог извештаја
Јавног предузећа „Борски туристички центар“ Бор –
у ликвидацији за 2016. годину
I
Усваја се Годишњи ликвидациони извештај
Јавног предузећа „Борски туристички центар“ Бор- у
ликвидацији за 2016. годину, Трг ослобођења број 5,
уписаног у регистар привредних субјеката Агенције за
привредне регистре под бројем БД 99442/2016 од
15.12.2016.године, матични број 20743891, ПИБ
107112334, за 2017, који је саставио ликвидациони
управник у складу са прописима којима се уређује
рачуноводство и ревизија.
II
Саставни део ове одлуке је годишњи
ликвидациони извештај за 2016. годину и Извештај
независног ревизора о финасијским извештајима за 2016.
годину Јавног предузећа “Борски туристички центар“ - у
ликвидацији.
III
Усвојени годишњи ликвидациони извештај Јавног
предузећа „Борски туристички центар“ Бор – у
ликвидацији за 2016. годину је регистрован у складу са
Законом о регистрацији.
IV
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града
Бора“.
Број: 022-198/2018-I
У Бору, 15.новембра 2018. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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На основу
члана 537. Закона о привредним
друштвима („Службени гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011,
83/2014 - др. закон, 5/2015 и 44/2018) и члана 43. Статута
града Бора („Службени лист општине Бор“ бр. 6/15пречишћен текст и 30/18), Скупштина града Бора, на
седници одржаној 15. новембра 2018. године, донела је
ОДЛУКУ
о усвајању Годишњег ликвидационог извештаја
Јавног предузећа „Борски туристички центар“ Бор –
у ликвидацији за 2017. годину

I
Усваја се годишњи ликвидациони извештај
Јавног предузећа „Борски туристички центар“ Бор - у
ликвидацији за 2017.годину,Трг ослобођења број 5,
уписаног у регистар привредних субјеката Агенције за
привредне регистре под бројем БД 99442/2016 од
15.12.2016.године, матични број 20743891, ПИБ
107112334, за 2017, који је саставио ликвидациони
управник у складу са прописима којима се уређује
рачуноводство и ревизија.
II
Доноси се Одлука о покрићу дела губитка из
нераспоређене добити Јавног предузећа „Борски
туристички центар“ Бор – у ликвидацији, који је исказан
у годишњем ликвидационом извештају за 2016. године у
износу од 1.133,00 динара.

16. новембар 2018.

Над Јавним предузећем “Борски туристички
центар“ Бор-у ликвидацији из Бора, Трг ослобођења број
5, матични број 20743891, ПИБ 107112334, рачун
отворен код Управе за трезор Министарства финансије
број 840-991743-83. Одлуком Скупштине општине Бор
број 023-77/2016-I од 21.11.2016. године, покренут је
поступак ликвидације, што је регистровано решењем
Регистратора привредних субјеката Агенције за
привредне регистре број БД 99442/2016 од 15.12.2016.
године.
С обзиром да је одредбом члана 543. став 4.
Закона о привредним друштвима предвиђено да се
пословне књиге и документа привредног друштва које је
брисано услед окончања ликвидације чувају у складу са
прописима којима се уређује архивска грађа, а да се име
и адреса лица коме су пословне књиге и документа
поверени на чување региструју у складу са законом о
регистрацији, ликвидациони управник даје предлог
одлуке да се целокупна документација Јавног предузећа
„Борски туристички центар“ Бор - у ликвидацији која је
преостала
по спроведеном поступку ликвидације
поверава на чување граду Бор, Моше Пијаде број 3,
ПИБ: 100568330, Матични број: 07208529.
Члан 2.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града
Бора“.
Број: 022-200/2018-I
У Бору, 15. новембра 2018. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОР

III
Саставни део ове одлуке је Финасијски
извештај за 2017. годину и Извештај независног ревизора
о финасијским извештајима за 2017. годину Јавног
предузећа “Борски туристички центар“ Бор -у
ликвидацији.
IV
Усвојени годишњи ликвидациони извештај Јавног
предузећа „Борски туристички центар“ Бор – у
ликвидацији за 2017. годину је регистрован у складу са
Законом о регистрацији.
V
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града
Бора“.
Број: 022-199/2018-I
У Бору, 15.новембра 2018. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 543. Закона о привредним
друштвима („Службени гласник РС“ бр. 36/2011,
99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015 и 44/2018) и члана 43.
Статута града Бора („Службени лист општине Бор“ бр.
6/15-пречишћен текст и 30/18), Скупштина града Бора, на
седници одржаној 15. новембра 2018. године, донела је
ОДЛУКУ
о чувању пословних књига и докумената Јавног
предузећа“Борски туристички центар“ Бор - у
ликвидацији
Члан 1.
Усваја се предлог ликвидационог управника о
чувању пословних књига и докумената Јавног предузећа
“Борски туристички центар“ Бор - у ликвидацији.

ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
146
На основу члана 543. и члана 540. став 3. Закона о
привредним друштвима („Службени гласник РС“ бр.
36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015 и 44/2018) и
члана 43. Статута града Бора („Службени лист општине Бор“
бр. 6/15-пречишћен текст и 30/18), Скупштина града Бора, на
седници одржаној 15. новембра 2018. године, донeла је
ОДЛУКУ
о окончању поступка ликвидације Јавног предузећа
“Борски туристички центар“ Бор- у ликвидацији
Члан 1.
Окончава се поступак ликвидације над Јавним
предузећем „Борски туристички центар“ Бор – у
ликвидацији.
Над Јавним предузећем “Борски туристички
центар“ Бор - у ликвидацији из Бора, Трг ослобођења
број 5, матични број 20743891, ПИБ 107112334, рачун
отворен код Управе за трезор Министарства финансије
број 840-991743-83 и 160-355343-77 код Банке Интеса.
Одлуком Скупштине општине Бор број 023-77/2016-I од
21.11.2016. године, покренут је поступак ликвидације,
што је регистровано решењем Регистратора привредних
субјеката Агенције за привредне регистре број БД
99442/2016 од 15.12.2016. године.
Како су истекли законом прописани рокови за
обавештавање и пријаву потраживања поверилаца и како
је друштво обавило све законом прописане радње у сврху
спровођења поступка ликивдације, те како се против
друштва не воде никакви други поступци, Скупштина
града Бора доноси Одлуку о окончању поступка
ликвидације.
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Члан 2.
Усвајају
се
документа
ликвидационог
управника Јавног предузећа „Борски туристички центар“
Бор – у ликвидацији, и то:
- Извештај о спроведеној ликвидацији Јавног
предузећа „Борски туристички центар“ Бор – у
ликвидацији, број 40/2018 од 02.11.2018. године.
- Изјава ликвидационог управник број 24/2018.
од 11.05.2018. године.
-Предлог одлуке о расподели ликвидационог
остатка број 44/2018. од 02.11.2018. године.
Члан 3.
Овлашћује се ликвидациони управник да након
доношења Одлуке о окончању поступка ликвидације,
преузме све фактичке и правне радње у поступку
затварања рачуна Јавног предузећа “Борски туристички
центар“ Бор - у ликвидацији, поднесе регистрациону
пријаву Агенцији за привредне регистре ради брисања
Јавног предузећа “Борски туристички центар“ Бор - у
ликвидацији, поднесе Завршни ликвидациони биланс у
законом предвиђеном року и да изврши примопредају
имовине оснивачу.
Члан 4.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града
Бора“.
Број: 022-201/2018- I
У Бору, 15. новембра 2018. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 541. Закона о привредним
друштвима („Службени гласник РС“ бр. 36/2011,
99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015 и 44/2018) и члана 43.
Статута града Бора („Службени лист општине Бор“ бр.
6/15-пречишћен текст и 30/18), Скупштина града Бора,
на седници одржаној седници 15. новембра 2018.
године, донела је
ОДЛУКУ
о расподели ликвидационог остатка Јавног
предузећа“Борски туристички центар“Бор -у
ликвидацији
Члан 1.
Усваја се предлог Одлуке ликвидационог
управника о расподели ликвидационог остатка Јавног
предузећа “Борски туристички центар“ Бор -у
ликвидацији.
Над Јавним предузећем “Борски туристички центар“
Бор-у ликвидацији, Трг ослобођења број 5, матични број
20743891, ПИБ 107112334, рачун отворен код Управе за
трезор Министарства финансије број 840-991743-83.
Одлуком Скупштине општине Бор број 023-77/2016-I од
21.11.2016.године, покренут је поступак ликвидације,
што је регистровано решењем Регистратора привредних
субјеката Агенције за привредне регистре број БД
99442/2016 од 15.12.2016.године.
У току поступка ликвидације било је пријављених
потраживања и сва
пријављена потраживања су
намирена, након чега је у имовини друштва преостало:
- стална имовина 5.596,00 динара ( у хиљадама
динара);
-обртна имовина 1.033,00 динара ( у хиљадама
динара );
Ликвидациони остатак се распоређује његовом
једином оснивачу граду Бор, Моше Пијаде 3, који ће по

16. новембар 2018.

спроведеном брисању друштва из Регистра привредних
субјеката бити једини власник преостале имовине.
Члан 2.
Налаже се ликвидационом управнику да након
окончања ликвидационог поступка пренесе имовину
Јавног предузећа“Борски туристички центар“Бор -у
ликвидацији, коју чини стална и обртна имовина, на град
Бор.
Члан 3.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Бора“
Број: 022-202/2018- I
У Бору, 15. новембра 2018. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
148
На основу члана 59. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16) и члана
43. Статута града Бора („Службени лист општине Бор“,
бр. 6/15 - пречишћен текст и 30/18), Скупштина града
Бора, на седници одржаној 15. новембра 2018. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм о изменама и
допунама Програма пословања Јавног комуналног
предузећа „Toплана“ Бор за 2018. годину
I
Даје се сагласност на Програм о изменама и
допунама
Програма пословања Јавног комуналног
предузећа „Топлана“ Бор за 2018. годину који је усвојио
Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Топлана“
Бор, на седници одржаној 25.09.2018. године, под бројем
62/1-2018.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
града Бора''.
Број: 023-67/2018-I
У Бору, 15. новембра 2018. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
149
На основу члана 22.
Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник РС'', бр.15/16) и члана
43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'',
бр. 6/15–пречишћен текст и 30/18) Скупштина града
Бора, на седници одржаној дана 15. новембра 2018.
године донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Oдлуку о расподели добити
за 2017. годину Друштва са ограниченом
одговорношћу „Бизнис инкубатор центар“ Бор
I
Даје се сагласност на Одлуку о расподели
добити за 2017. годину Друштва са ограниченом
одговорношћу „Бизнис инкубатор центар“ Бор коју је
усвојио директор у функцији Надзорног одбора Друштва
са ограниченом одговорношћу„Бизнис инкубатор
центар“ Бор, на седници одржаној 13.09.2018. године,
под бројем 128/2018.
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II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
града Бора''.
Број: 022-183/2018-I
У Бору, 15. новембра 2018. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
150
На основу члана 22.
Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник РС'', бр.15/16) и члана
43. Статута града Бора (''Службени лист општине Бор'',
бр. 6/15–пречишћен текст и 30/18) Скупштина града
Бора, на седници одржаној дана 15. новембра 2018.
године донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Oдлуку о расподели добити
за 2017.годину Јавног предузећа „ Зоолошки врт“ Бор
I
Даје се сагласност на Одлуку о расподели
добити за 2017.годину Јавног предузећа „Зоолошки врт“
Бор, коју је усвојио Надзорни одбор Јавног предузећа
„Зоолошки врт“ Бор на седници одржаној 05.11.2018.
године, под бројем 424/2018.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
града Бора''.
Број: 022-203/2018-I
У Бору, 15. новембра 2018. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
151
На основу члана 46. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 15/16) и члана
43. Статута града Бора (''Службени лист општине Бор'',
бр. 6/15 и 30/18), Скупштина града Бора, на седници
одржаној 15. новембра 2018. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о престанку мандата вршиоца дужности директора
Јавног комуналног предузећа ''Топлана'' Бор
I
Милутину Симићу, дипломираном инжењеру
неорганске технологије, из Бора, престаје мандат
вршиоца дужности директора Јавног комуналног
предузећа ''Топлана'' Бор, због истека мандата, даном
доношења овог решења.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном листу града Бора.
Број: 023-86/2018-I
У Бору, 15. новембра 2018. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.

16. новембар 2018.
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На основу члана 24.
Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/16), члана
32. и члана 66. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ бр. 129/07, 83/14 – др. закон и
101/16 – др. закон и 47/18), члана 43. Статута града Бора
(„Службени лист општине Бор“ бр. 6/15-пречишћен
текст и 30/18) и члана 46. Одлуке о усклађивању
пословања Јавног комуналног предузећа „Топлана“ Бор
са Законом о јавним предузећима („Службени лист
општине Бор“ бр. 15/16) Скупштина града Бора, на
седници одржаној 15. новембра 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању директора Јавног комуналног предузећа
„Топлана“ Бор
1. Именује се Милутин Симић, дипломирани
инжењер неорганске технологије из Бора, за директора
Јавног комуналног предузећа „Топлана“ Бор, на период
од четири године.
2. Именовано лице је дужно да ступи на рад у
року од осам дана од дана објављивања овог решења у
„Службеном гласнику Републике Србије“.
3. Ово решење је коначно.
4. Решење објавити у „Службеном гласнику
Републике Србије“, „Службеном листу града Бора“ и на
интернет страници града Бора.
Образложење
Одредбама члана 24. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник РС'' бр. 15/16),
прописано је да директора јавног предузећа чији је
оснивач јединица локалне самоуправе именује орган
одређен статутом јединице локалне самоуправе, на
период од четири године, а на основу спроведеног јавног
конкурса.
Чланом 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и
101/16 – др. закон и 47/18) и чланом 43. Статута града
Бора („Службени лист општине Бор“ бр. 6/15-пречишћен
текст и 30/18) прописано је да Скупштина града у складу
са законом именује и разрешава директоре јавних
предузећа.
Чланом 46. Одлуке о усклађивању пословања
Јавног комуналног предузећа „Топлана“ Бор са Законом
о јавним предузећима прописано је да директора јавног
предузећа именује оснивач на период од четири године, а
на основу спроведеног јавног конкурса у складу са
Законом.
Скупштина града Бора је на седници одржаној
дана 20.08.2018. године донела Одлуку о спровођењу
јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног
предузећа „Топлана“ Бор ( „Службени лист града Бора“
бр.5/18). Текст јавног конкурса објављен је у Службеном
гласнику Републике Србије бр.69 од 14.09.2018.године и
у
дневном
листу
„Српски
телеграф“
од
03.09.2018.године. Конкурс је био отворен 30 дана. У
року су приспеле две пријаве од којих је једна одбачена
због непотпуне документације. На основу доказа из друге
пријаве кандидата Милутина Симића утврђено је да
кандидат Милутин Симић испуњава услове за учешће у
изборном поступку.
Комисија за избор директора јавних предузећа
(у даљем тексту Комисија) чији је оснивач град Бор
спровела је изборни поступак у складу са Уредбом о
мерилима за именовање директора јавног предузећа („Сл.
гласник РС“ бр.65/16 - у даљем тексту Уредба)
Део изборног поступка који се односи на знања
кандидата из области: делатности за чије је обављање
основано јавно предузеће и других делатности којима се
предузеће бави, познавања прописа којима се уређује
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правни положај јавних предузећа и привредних
друштава, прописа којима се уређују услови и начин
обављања делатности од општег интереса, познавања
области корпоративног управљања, познавање програма
пословања јавног предузећа, унапређење рада и развоја
јавног предузећа, општих прописа о раду, вештине
комуникације у међуљудским односима, спровела је
Комисија усменом провером кандидата.
Део изборног поступка који се односи на знање
страног језика извршило је стручно лице усменим путем.
Резултати са квалификацијом знања достављени су
Комисији.
Део изборног поступка који се односи на
вештине
аналитичког
резоновања
и
логичког
закључивања,вештине
руковођења,
организационих
способности, стратешког планирања и управљања, и
вештине управљања ресурсима извршило је стручно лице
писаним путем. Резултати са квалификацијом знања
достављени су Комисији.
Део изборног поступка који се односи на
познавање рада на рачунару извршило је стручно лице
провером практичног рада на
рачунару. Налаз са
квалификацијом достављен је Комисији.
На основу свих резултата Комисија је утврдила
просечну оцену кандидату Милутину Симићу,оцена (
2,92), и саставила ранг листу кандидата.
Наведену ранг листу са записником о изборном
поступку Комисија је доставила Одељењу за привреду и
друштвене делатности Градске управе Бор.
Одељење за привреду и друштвене делатности
припремило је предлог Решења као у диспозитиву и
доставља га Скупштини града на разматрање и усвајање.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
овог решења може се покренути спор тужбом. Тужба се
предаје Вишем суду у Зајечару непосредно или преко
поште.
Број: 023-87/2018-I
У Бору, 15. новембра 2018. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
153
На основу члана 32. и члана 66. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07, 83/14 – др.закон и 47/18), и члана 43. Статута
града Бора (''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15 и
30/18), Скупштина града Бора, на седници одржаној 15.
новембра 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног
предузећа за стамбене услуге ''Бор'' Бор
I
Разрешава се Владимир Станковић, магистар
наука из области индустријског менаџмента, из Бора,
дужности вршиоца дужности директора Јавног предузећа
за стамбене услуге ''Бор'' Бор, због преласка на другу
дужност.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном листу града Бора.
Број: 022-221/2018-I
У Бору, 15. новембра 2018. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.

16. новембар 2018.
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На основу члана 34. и 39. Закона о култури
(''Службени гласник РС'', бр.72/09, 13/16 и 30/16 – испр.),
члана 136. Закона о општем управном поступку
(''Службени гласник РС'', бр.18/16) и члана 43. Статута
града Бора (''Службени лист општине Бор'', бр.6/15 –
пречишћен текст и бр. 30/18), Скупштина града Бора, на
седници одржаној 15. новембра 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о престанку функције вршиоца дужности директора
Музеја рударства и металургије ''Бор'' у Бору
I
Драгани Игњатовић, дипломираном историчару
уметности, из Бора, престаје функција вршиоца
дужности директора Музеја рударства и металургије
''Бор'' у Бору, због истека мандата.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу града Бора''.
Образложење
Чланом 37. Закона о култури (''Службени
гласник РС'', бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.), регулисано
је да вршилац дужности директора може ту функцију
обављати најдуже једну годину.
Скупштина општине Бор је Решењем број: 02283/2017-I од 28.7.2017. године (''Службени лист општине
Бор'', бр.13/17) именовала Драгану Игњатовић,
дипломираног историчара уметности, из Бора, за
вршиоца дужности директора Музеја рударства и
металургије ''Бор'' у Бору, до избора директора по
конкурсу, а најдуже на период до годину дана.
Имајући у виду горе наведено Драгани
Игњатовић, дипломираном историчару уметности, из
Бора, истекао је мандат од годину дана 28.7.2018.године,
на који је именована.
Градско веће града Бора је сагласно својим
овлашћењима из члана 67. Статута града Бора
(''Службени лист општине Бор'', бр.6/15 – пречишћен
текст и бр.30/18), предложило Скупштини града Бора да
донесе Решење о престанку функције вршиоца дужности
директора Музеја рударства и металургије ''Бор'' у Бору.
Скупштина града Бора је прихватила предлог
Градског већа града Бора и одлучила као у диспозитиву
овог решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
овог решења може се покренути спор тужбом. Тужба се
предаје Вишем суду у Зајечару непосредно или преко
поште.
Број: 022-222/2018-I
У Бору, 15. новембра 2018. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 37. Закона о култури
(''Службени гласник РС'', бр.72/09, 13/16 и 30/16 – испр.),
члана 136. Закона о општем управном поступку
(''Службени гласник РС'', бр.18/16) и члана 43. Статута
града Бора (''Службени лист општине Бор'', бр.6/15 –
пречишћен текст и бр. 30/18), Скупштина града Бора, на
седници одржаној 15. новембра 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора
Музеја рударства и металургије ''Бор'' у Бору
I
Именује
се
Небојша
Димитријевић,
дипломирани инжењер металургије, из Бора, за вршиоца
дужности директора Музеја рударства и металургије
''Бор'' у Бору, до избора директора по јавном конкурсу, а
најдуже на период до годину дана, почев од дана
доношења овог решења.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу града Бора''.
Образложење
Досадашњем вршиоцу дужности директора
Музеја рударства и металургије ''Бор'' у Бору, Драгани
Игњатовић, дипломираном историчару уметности, из
Бора, истекао је мандат вршиоца дужности директора
Музеја рударства и металургије ''Бор'' у Бору дана
28.7.2018.године.
Закључком Управног одбора Музеја рударства
и металургије ''Бор'' у Бору бр.501 од 26.7.2018.године,
Скупштина града Бора је обавештена да Јавни конкурс за
избор директора Музеја рударства и металургије ''Бор'' на
период од 4. године није успео, јер се на наведени
конкурс није пријавио ниједан кандидат, а неопходно је
да неко лице организује рад и руководи процесом рада,
односно да представља и заступа Музеј рударства и
металургије ''Бор'' у Бору и код таквог стања потребно је
поново именовати вршиоца дужности директора Музеја
рударства и металургије ''Бор'' у Бору, у складу са чланом
37. Закона о култури (''Службени гласник РС'', бр. 72/09,
13/16 и 30/16 – испр.) и члана 23. Статута Музеја
рударства и металургије ''Бор'' у Бору број: 602 од
18.10.2017.године.
Градско веће града Бора је сагласно својим
овлашћењима из члана 67. Статута града Бора
(''Службени лист општине Бор'', бр.6/15 – пречишћен
текст и бр.30/18), предложило Небојшу Димитријевића,
дипломираног инжењера металургије, из Бора, да се
именује за вршиоца дужности директора Музеја
рударства и металургије ''Бор'' у Бору.
Имајући у виду напред наведено, као и да
предложени кандидат испуњава све услове, Скупштина
града Бора, одлучила је као у диспозитиву овог решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
овог решења може се покренути спор тужбом. Тужба се
предаје Вишем суду у Зајечару непосредно или преко
поште.
Број: 022-223/2018-I
У Бору, 15. новембра 2018. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.

16. новембар 2018.
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На основу члана 21. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/16) и члана
43. Статута града Бора („Службени лист општине Бор“,
бр. 6/15-пречишћени текст и 30/18), Скупштина града
Бора, на седници одржаној 15. новембра 2018. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о престанку мандата председнику и члановима
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа
„Водовод“ Бор
I
Престаје мандат председнику и члановима
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа
„Водовод“ Бор, због истека периода на који су
именовани и то:
1) Миловану Ступару, дипломирани инжењер
машинства, представник основача, председник.
2) Зорану Стојановићу, дипломирани инжењер
рударства, представник оснивача, члан.
3) Љиљани Миленков, дипломирани инжењер
технологије, представник запослених, члан.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Бора“
Број: 023-88/2018-I
У Бору, 15. новембра 2018. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 21. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/16) и члана
43. Статута града Бора („Службени лист општине Бор“,
бр. 6/15-пречишћени текст и 30/18), Скупштина града
Бора, на седници одржаној 15. новембра 2018. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о престанку мандата председнику и члановима
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „3.
октобар“ Бор
I
Престаје мандат председнику и члановима
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „3.
октобар“ Бор, због истека периода на који су именовани
и то:
1) Дарку Милићевићу, дипломирани инжењер
машинства, представник оснивача, председник.
2)Ивици Младеновићу, дипломирани инжењер
саобраћаја, представник основача, члан.
3) Игору Митровићу, дипломирани машински
инжењер, представник запослених, члан.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Бора“
Број: 023-89/2018-I
У Бору, 15. новембра 2018. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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158
На основу члана 21. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/16) и члана
43. Статута града Бора („Службени лист општине Бор“,
бр. 6/15-пречишћени текст и 30/18), Скупштина града
Бора, на седници одржаној 15. новембра 2018. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о престанку мандата председнику и члановима
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа
„Топлана“ Бор

160
На основу члана 21. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/16) и члана
43. Статута града Бора („Службени лист општине Бор“,
бр. 6/15-пречишћени текст и 30/18), Скупштина града
Бора, на седници одржаној 15. новембра 2018. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о престанку мандата председнику и члановима
Надзорног одбора Јавног предузећа „Зоолошки врт“
Бор

I
Престаје мандат председнику и члановима
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа
„Топлана“ Бор, због истека периода на који су именовани
и то:

I
Престаје мандат председнику и члановима
Надзорног одбора Јавног предузећа „Зоолошки врт“ Бор,
због истека периода на који су именовани и то:

1.Владимиру Јаношевићу, дипломирани инжењер
металургије, представник оснивача, председник.
2.Јовици Радисављевићу, дипломирани инжењер
рударства, представник основача, члан.
3.Иви Рајковићу, дипломирани инжењер машинства, представник запослених, члан.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Бора“
Број: 023-90/2018-I
У Бору, 15. новембра 2018. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
159
На основу члана 21. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/16) и члана
43. Статута града Бора („Службени лист општине Бор“,
бр. 6/15-пречишћени текст и 30/18), Скупштина града
Бора, на седници одржаној 15. новембра 2018. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о престанку мандата председнику и члановима
Надзорног одбора Јавног предузећа за стамбене
услуге „Бор“ Бор
I
Престаје мандат председнику и члановима
Надзорног одбора Јавног предузећа за стамбене услуге
„Бор“ Бор, због истека периода на који су именовани и
то:
1) Саши Милићу, дипломирани инжењер
рударства, председник.
2) Бојану Ристићу, дипломирани инжењер
рударства, представник оснивача,
члан.
3) Јовици Милићевићу, дипломирани инжењер
машинства, представник
запослених, члан.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Бора“
Број: 022-224/2018-I
У Бору, 15. новембра 2018. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.

1) Браниславу Иванићу, доктор ветеринарске
медицине, представник оснивача, председник.
2) др. Животи Марјановићу, представник
основача, члан.
3) Јелени Мијаиловић, правник, представник
запослених, члан.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Бора“.
Број: 022-225/2018-I
У Бору, 15. новембра 2018. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
161
На основу члана 17. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/16) и члана
43. Статута града Бора („Службени лист општине Бор“,
бр. 6/15-пречишћени текст и 30/18), Скупштина града
Бора, на седници одржаној 15. новембра 2018. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању председника и чланова Надзорног
одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Бор
I
У Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа
„Водовод“ Бор, именују се:
1. за председника:
-Драган Николић дипломирани
рударства, представник оснивача;

инжењер

2. за чланове:
- Лидија Начић дипломирани правник,
представник оснивача.
- Горан Топаловић дипломирани инжењер
машинства, представник запослених.
II
Председник и чланови Надзорног одбора Јавног
комуналног предузећа “Водовод“ Бор именују се на
период од четири године.
III
Ово решење објавити у “Службеном листу
града Бора“.
Број: 023-91/2018-I
У Бору, 15. новембра 2018. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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162
На основу члана 17. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/16) и члана
43. Статута града Бора („Службени лист општине Бор“,
бр. 6/15-пречишћени текст и 30/18), Скупштина града
Бора, на седници одржаној 15. новембра 2018. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању председника и чланова Надзорног
одбора Јавног комуналног предузећа „3. октобар“ Бор
I
У Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа
„3. октобар“ Бор, именују се:
1. за председника:
- Иван Анђеловић дипломирани инжењер
рударства, представник оснивача;
2. за чланове:
-Мирјана Длбокић дипломирани инжењер
индустријског менаџмента,представник оснивача.
- Игор Митровић дипломирани инжењер
машинства, представник запослених.
II
Председник и чланови Надзорног одбора Јавног
комуналног предузећа “3. октобар“ Бор именују се на
период од четири године.
III
Ово решење објавити у“ Службеном листу
града Бора“.

III
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Бора“.
Број: 023-93/2018-I
У Бору, 15. новембра 2018. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
164
На основу члана
17. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/16) и члана
43. Статута града Бора („Службени лист општине Бор“,
бр. 6/15-пречишћени текст и 30/18), Скупштина града
Бора, на седници одржаној 15. новембра 2018. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању председника и чланова Надзорног
одбора Јавног предузећа за стамбене услуге „Бор“
Бор
I
У Надзорни одбор
Јавног
стамбене услуге „Бор“ Бор, именују се:

предузећа за

1. за председника:
- Саша Виденовић дипломирани инжењер
грађевине, представник оснивача.
2. за чланове:
- Видоје Луковић дипломирани инжењер
машинства, представник оснивача.
-Јовица Милићевић, дипломирани инжењер
машинства, представник запослених.

Број: 022-92/2018-I
У Бору, 15. новембра 2018. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
163
На основу члана 17. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16) и члана
43. Статута града Бора („Службени лист општине Бор“,
бр. 6/15-пречишћени текст и 30/18), Скупштина града
Бора, на седници одржаној 15. новембра 2018. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању председника и чланова Надзорног
одбора Јавног комуналног предузећа „Топлана“ Бор
I
У Надзорни одбор
Јавног
предузећа „Топлана“ Бор, именују се:

16. новембар 2018.

комуналног

1. за председника:
- Панајотис Апостолидис, дипломирани инжењер
машинства, представник оснивача.
2. за чланове:
-Саша Ђорђијевски дипломирани инжењер
архиктетуре, представник оснивача.
-Ива Рајковић дипломирани инжењер машинства,
представник запослених.
II
Председник и чланови Надзорног
именују се на период од четири године.

одбора

II
Председник и чланови Надзорног одбора Јавног
предузећа за стамбене услуге “Бор“ Бор именују се на
период од четири године.
III
Ово решење објавити у “Службеном листу
града Бора“.
Број: 022-226/2018-I
У Бору, 15. новембра 2018. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
165
На основу члана 17. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/16) и члана
43. Статута града Бора („Службени лист општине Бор“,
бр. 6/15-пречишћени текст и 30/18), Скупштина града
Бора, на седници одржаној 15. новембра 2018. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању председника и чланова Надзорног
одбора Јавног предузећа „Зоолошки врт“ Бор
I
У Надзорни одбор
„Зоолошки врт“ Бор, именују се:

Јавног

предузећа

1. за председника:
- Драган Ђорђевић дипломирани инжењер
пољопривреде, представник оснивача.
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2. за чланове:
- Наташа Ранђеловић, дипломирани биолог,
представник оснивача.
-Раденковић Милена, дипломирани инжењер
шумарства именује се за члана Надзорног одбора Јавног
предузећа „Зоолошки врт“ Бор, представник запослених.

III
Ово решење објавити у “Службеном листу
града Бора“.

II
Ово решење објавити у“ Службеном листу
града Бора“.

СКУПШТИНА ГРАДА БОР

Број: 022-227/2018-I
У Бору, 15. новембра 2018. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
166
На основу члана 21. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/16) и члана
43. Статута града Бора („Службени лист општине Бор“,
бр. 6/15-пречишћени текст и 30/18), Скупштина града
Бора, на седници одржаној 15. новембра 2018. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о престанку мандата председнику Надзорног одбора
Јавног предузећа за изградњу и експлоатацију
регионалног водосистема „Боговина“ Бор
I
Горану Топаловићу, дипломираном инжењеру
машинства, престаје мандат председника Надзорног
одбора Јавног предузећа за изградњу и експлоатацију
регионалног водосистема „Боговина“ Бор, преставник
оснивача, због подношења оставке.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Бора“
Број: 022-228/2018-I
У Бору, 15. новембра 2018. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
167
На основу члана 17. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/16) и члана
43. Статута града Бора („Службени лист општине Бор“,
бр. 6/15-пречишћени текст и 30/18), Скупштина града
Бора, на седници одржаној 15. новембра 2018. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању председника Надзорног одбора Јавног
предузећа за изградњу и експлоатацију регионалног
водосистема „Боговина“ Бор
I
Именује се Драган Маринковић, дипломирани
инжењер машинства, за председника Надзорног одбора
Јавног предузећа за изградњу и експлоатацију
регионалног водосистема „Боговина“ Бор, представник
оснивача.
II
Мандат именованом председнику траје до
истека мандата Надзорног одбора Јавног предузећа за
изградњу и експлоатацију регионалног водосистема
„Боговина“ Бор.

Број: 022-229/2018-I
У Бору, 15. новембра 2018. године

ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
168
На основу члана 130. Закона о здравственој
заштити(„Службени гласник РС“ бр. 107/05, 72/09 – др.
закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 и 45/13 – др. закон,
93/14, 96/15, 106/15, 113/17-др.закон и 105/17- др. закон),
члана 43. Статута града Бора („Службени лист општине
Бор“ бр: 6/15-пречишћен текст и 30/18) и члана 23.
Одлуке о оснивању Дома здравља Бор („Службени лист
општине Бор“ број: 22/13), Скупштина града Бора, на
седници одржаној 15. новембра 2018. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу члана Управног одбора Дома здравља
Бор
I
Разврешава се спец. др мед. Снежана Чучовић,
дужности члана Управног одбора Дома здравља због
одласка у пензију, представник запослених.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу
Града Бора“.
Број: 022-230/2018-I
у Бору, 15. новембра 2018. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
169
На основу члана 130. Закона о здравственој
заштити(„Службени гласник РС“ бр. 107/05, 72/09 – др.
закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 и 45/13 – др. закон,
93/14, 96/15, 106/15, 113/17-др.закон и 105/17- др. закон),
члана 43. Статута града Бора („Службени лист општине
Бор“ бр: 6/15-пречишћен текст и 30/18) и члана 23.
Одлуке о оснивању Дома здравља Бор („Службени лист
општине Бор“ број: 22/13), Скупштина града Бора, на
седници одржаној 15. новембра 2018. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању члана Управног одбора Дома здравља
Бор
I
Именује се спец. др стом. Ружица Нинић за
члана Управног одбора Дома здравља Бор, представник
запослених.
II
Мандат именованој траје до истека мандата
Управног одбора који је именован Решењем број: 0221/2015-I од 20. фебруара 2015. године. („Службени лист
општине Бор“ број 3/15).
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III
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Бора“.
Број: 022-231/2018-I
у Бору, 15. новембра 2018. године

16. новембар 2018.

II
Мандат именованима траје четири година.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу града Бора''.

СКУПШТИНА ГРАДА БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
170
На основу члана 45. Закона о култури
(''Службени гласник РС'', бр.72/09, 13/16 и 30/16 – испр.)
и члана 43. Статута града Бора (''Службени лист општине
Бор'', бр.6/15 – пречишћен текст и бр.30/18), Скупштина
града Бора, на седници одржаној 15. новембра 2018.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу председника и чланова Надзорног
одбора Установе ''Центар за културу општине Бор'' у
Бору
I
Разрешавају се дужности у Надзорном одбору
Установе ''Центар за културу општине Бор'' у Бору, са
28.11.2018. године, због истека мандата и то:
1. Ана Радмилац, председник–представник оснивача
2. Саша Стојановић, члан–представник оснивача
3. Даница Јанковић, члан – представник запослених
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу града Бора''.
Број: 022-191/2018-I
У Бору, 15. новембра 2018. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
171
На основу члана 45. Закона о култури
(''Службени гласник РС'', бр.72/09, 13/16 и 30/16 – испр.)
и члана 43. Статута града Бора (''Службени лист општине
Бор'', бр.6/15 – пречишћен текст и бр.30/18), Скупштина
града Бора, на седници одржаној 15. новембра 2018.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању председника и чланова Надзорног
одбора Установе ''Центар за културу општине Бор'' у
Бору
I
Именују се у Надзорни одбор Установе ''Центар
за културу општине Бор'' у Бору, почев од 28.11.2018.
године и то:
1. за председника,
- Ана Цветковић, представник оснивача;
2. за чланове:
1) Милена Михајловић, представник оснивача,
2) Даница Јанковић, представник запослених.

Број: 022-232/2018-I
У Бору, 15. новембра 2018. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
172
На основу члана 123. Статута града Бора
(''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15-пречишћен
текст и 30/18) Скупштина града Бора, на седници
одржаној 15. новембра 2018. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТАТУТА ГРАДА БОРА
1. Прихвата се предлог Градског већа града
Бора, број: 010-6/2018-II од 1. новембра 2018. године, за
доношење Статута града Бора (у даљем тексту: Статут) и
приступа се изради Статута ради његовог усклађивања са
Законом о локалној самоуправи, а поред тога потребно је
преиспитати и остале одредбе важећег статута ради
њиховог усаглашавања са позитивним законским
прописима.
2. Образује се Комисија за израду Статута (у
даљем тексту: Комисија).
3. У Комисију из тачке 2. овог закључка
именују се:
- за председника
Драган Жикић,
- за чланове:
1. Слободан Баџа,
2. Љубинка Јелић,
3. Весна Драгашановић Кочовски,
4. Данијела Јовановић.
4. Задатак Комисије је да сачини Нацрт Статута
најкасније у року од 30 дана од дана доношења овог
закључка и достави га Градском већу града Бора ради
утврђивања предлога.
5. Мандат члановима Комисије престаје
окончањем задатка утврђеног овим закључком.
6. Комисија одлучује већином гласова од
укупног броја чланова. Комисија ће у раду користити
печат Скупштине града Бора.
7. Стручне и административно-техничке
послове за потребе Комисије обављаће Служба за
скупштинске послове.
8. Овај закључак објавити у "Службеном листу
града Бора".
Број: 010-7/2018-I
У Бору, 15. новембра 2018. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 173. Пословника Скупштине
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 10/08)
Скупштина града Бора, на седници одржаној 15.
новембра 2018. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПОСЛОВНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА БОРА
1. Прихвата се предлог Градског већа града
Бора, број: 110-30/2018-II од 1. новембра 2018. године, за
доношење Пословника Скупштине града Бора (у даљем
тексту: Пословник) и приступа се изради Пословника
ради његовог усклађивања са Законом о локалној
самоуправи.
2. Образује се Комисија за израду Пословника
(у даљем тексту: Комисија).
3. У Комисију из тачке 2. овог закључка
именују се:
- за председника
Драган Жикић,

16. новембар 2018.

174
На основу члана 64. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/16), члана
32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“ бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др.закон и 47/18)
и члана 43. Статута града Бора („Службени лист општине
Бор“, бр. 6/15 – пречишћен текст и 30/18) Скупштина
града Бора, на седници одржаној 15. новембра 2018.
године донела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Информације о степену усклађености
планираних и реализованих активности из програма
пословања јавних предузећа, друштва капитала и
других облика организовања на који се примењује
Закон о јавним предузећима а чији је оснивач град
Бор за период 01.01.2018.год. до 30.06.2018.године
Члан 1.
Усваја се Информација о степену усклађености
планираних и реализованих активности из програма
пословања јавних предузећа, друштва капитала и других
облика организовања на који се примењује Закон о
јавним предузећима чији је оснивач град Бор за период
01.01.2018.год. до 30.06.2018.године.
Члан 2.
Овај закључак објавити у „Службеном листу
града Бора“.

- за чланове:
1. Видоје Адамовић,
2. Ивица Анђеловић,
3. Драгољуб Јовић,
4. Драган Марковић,
5. Филип Јанковић,
6. Слободан Баџа.

Број: 023-48/2018-I
У Бору, 15. новембра 2018. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОР

4. Задатак Комисије је да сачини Нацрт
Пословника најкасније у року од 30 дана од дана
доношења овог закључка и достави га Градском већу
града Бора ради утврђивања предлога.
5. Мандат члановима Комисије престаје
окончањем задатка утврђеног овим закључком.
6. Комисија одлучује већином гласова од
укупног броја чланова. Комисија ће у раду користити
печат Скупштине града Бора.
7. Стручне и административно-техничке
послове за потребе Комисије обављаће Служба за
скупштинске послове.
8. Овај закључак објавити у "Службеном листу
града Бора".
Број: 110-32/2018-I
У Бору, 15. новембра 2018. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
175
На основу члана 61 Закона о буџетском систему
(„Службени Гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013,
142/2014, 68/2015-др.закон,103/2015,99/2016 и 113/2017)
и члана 28 Одлуке о буџету општине Бор за 2018.годину
(„Службени лист општинe Бор“ бр.30/2017, 25/2018 и
«Службени лист града Бора» бр. 6/2018), градоначелник
града Бора доноси
РЕШЕЊЕ
о промени апропријације
1.Средства утврђена Одлуком о буџету општине
Бор за 2018.годину, у оквиру Раздела 5- Градска управа
града Бора, Глава 1-Градска управа града Бора, Програм
2 – Комуналне делатности, Програмска класификација1102-П8- Пројекат: Извођење радова на изградњи
водовода МЗ Бучје – I фаза , функција 630 Водоснабдевање,
позиција
103
и
економска
класификација 511-Зграде и грађевински објекти,
умањују се за 4.000.000 динара и распоређује се у оквиру
Раздела 5-Градска управа града Бора, Глава 1-Градска
управа града Бора, Програм 15-Локална самоуправа,
Програмска класификација -0602-0009-Текућа буџетска
резерва,
функција
160-Опште
јавне
услуге
некласификоване на другом месту, позиција 224 и
економска класификација 49912-Текућа резерва.
2.О реализацији овог Решења стараће се
Одељење за финансије Градске управе Бор.
3.Решење доставити: Градској управи града
Бора, Одељењу за финансије Градске управе и архиви.
4.Ово решење објавити у „Службеном листу
града Бора „.
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Образложење
Чланом 61 Закона о буџетском систему
регулисано је да, ако у току године дође до промене
околности која не угрожава утврђене приоритете унутар
буџета, надлежни орган извршне власти, доноси одлуку
да се износ апропријације који није могуће искористити,
пренесе у текућу буџетску резерву и може се користити
за намене које нису предвиђене буџетом или за намене за
које нису предвиђена средства у довољном обиму.
Обзиром да се показало да средства планирана
Одлуком о буџету општине Бор за 2018. годину на
позицији 103, неће бити ангажована, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 400- 270/2018-II-01
У Бору, 06.11.2018.године
ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Александар Миликић, с.р.
176
На основу члана 69. Закона о буџетском
систему(“Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010,
101/2011,
93/2012,
62/2013,
63/2013испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015,
99/2016 и 113/2017) и члана 27. Одлуке о буџету општине
Бор за 2018.годину («Службени лист општинe Бор»
бр.30/2017, 25/2018 и «Службени лист града Бора» бр.
6/2018), градоначелник града Бора доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Бор за 2018.годину («Службени лист општинe
Бор» бр.30/2017, 25/2018 и «Службени лист града Бора»
бр. 6/2018), у Разделу 5-Градска управа града Бора,
Глава 1- Градска управа града Бора, Програм 15- Опште
услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0009- Текућа буџетска резерва, функција 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту,
позиција 224 и економска класификација 49912 -“Текућа
резерва”, одобравају се средства у износу од 3.000.000
динара, Градској управи града Бора.
2.Средства из става 1. овог решења распоређују
се у оквиру Раздела 5- Градска управа града Бора, Глава
5.1.-Градска управа града Бора, Програм 2 - Комуналне
делатности, Програмска класификација - 1102-0004 Зоохигијена,
функција 540 – Заштита биљног и
животињског света и крајолика, на следећи начин:
-на позицију 87 и економску класификацију 483-Новчане
казне и пенали по решењу судова - 1.000.000 динара и
-на позицију 88 и економску класификацију 485-Накнада
штете за повреде или штету нанету од стране државних
органа - 2.000.000 динара.
3.О реализацији
овог решења стараће се
Одељење за финансије Градске управе Бор.
4.Решење доставити: Градској управи Бор,
Одељењуза финансије Градске управе Бор и архиви.
5.Ово решење објавити у „Службеном листу
града Бора „.
Образложење
Одељење за финансије Градске управе Бор
поднело је Предлог за коришћење средстава из текуће
буџетске резерве, за трошкове по извршним решењима и
судским и вансудским поравнањима за уједе паса
луталица (накнада штете за повреде, трошкови поступка
пред судом, трошкови принудне наплате, трошкови
извршитеља...).
Како средства за ову намену, при изради
Предлога финансијског плана Општинске управе Бор,

16. новембар 2018.

није било могуће прецизно планирати, а самим тим ни
Одлуком о буџету општине Бор за 2018.годину,
користити средства текуће буџетске резерве у укупном
износу од 3.000.000 динара.
На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 401- 899 / 2018-II
У Бору, 07.11.2018. године
Градоначелник,
Александар Миликић, с.р.
177
На основу члана 69. Закона о буџетском
систему(“Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010,
101/2011,
93/2012,
62/2013,
63/2013испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015,
99/2016 и 113/2017) и члана 27. Одлуке о буџету општине
Бор за 2018.годину («Службени лист општинe Бор»
бр.30/2017, 25/2018 и «Службени лист града Бора» бр.
6/2018), градоначелник града Бора доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Бор за 2018.годину («Службени лист општинe
Бор» бр.30/2017, 25/2018 и «Службени лист града Бора»
бр. 6/2018), у Разделу 5-Градска управа града Бора,
Глава 1- Градска управа града Бора, Програм 15- Опште
услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0009- Текућа буџетска резерва, функција 160 –
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту,
позиција 224 и економска класификација 49912-“Текућа
резерва”, одобравају се средства у износу од 164.981
динара, Градској управи града Бора за Машинскоелектротехничку школу Бор.
2. Средства из става 1. овог решења распоређују
се у оквиру Раздела 5-Градска управа града Бора, Глава
5.1.- Градска управа града Бора, Програм 10- Средње
образовање и васпитање, Програмска класификација 2003-0001- Функционисање средњих школа, функција
920-Средње образовање, на позицију 168 и економску
класификацију 4631-Текући трансфери осталим нивоима
власти (за Машинско-електротехничку школу Бор економска класификација 421).
3.О реализацији
овог решења стараће се
Одељење за финансије Градске управе града Бора.
4.Решење доставити: Градској управи Бор,
Одељењу за финансије Градске управе града Бора и
архиви.
5.Ово решење објавити у „Службеном листу
града Бора „.
Образложење
На основу исказане потребе Машинскоелектротехничке школе Бор, потребно је обезбедити
недостајуће средства за измирење обавеза за утрошену
воду, због увећаних рачуна, насталих услед квара на
водоводној мрежи.
Како средства за ову намену, при изради
Предлога финансијског плана Општинске управе Бор,
није било могуће планирати, а самим тим ни Одлуком о
буџету општине Бор за 2018.годину, без предлога
Одељења за финансије Градске управе града Бора,
користити средства текуће буџетске резерве у укупном
износу од 164.981 динара.
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На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 401- 908/ 2018-II
У Бору, 14.11.2018. године
Градоначелник,
Александар Миликић, с.р.

16. новембар 2018.
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