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 79 
 На основу члана 32. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07 и 83/14-
др. закон) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени 
лист општине Бор'', бр. 6/15-пречишћен текст), 
Скупштина општине Бор, на седници одржаној 16. 
априла 2015. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

о избору члана Општинског већа општине Бор 
 
I 

 Александар Орловић изабран је за члана 
Општинског већа општине Бор. 
 

II 
Мандат изабраном члану траје до истека 

мандата Скупштине општине Бор. 
 

III 
Ову одлуку објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 
 

Број: 02-2/2015- I 
У Бору, 16. априла 2015. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР                                                                                            

 
                ПРЕДСЕДНИК, 
             Душан Марковић, с.р. 
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На основу члана 49. Закона о јавним 

прредузећима (''Службени гласник РС'', бр. 119/12, 
116/13- аутентично тумачење и 44/14-др.закон) и члана 
43. Статута општине Бор („Службени лист општине 
Бор“, бр. 6/15-пречишћен текст), Скупштина општине 
Бор, на седници одржаној дана 16. априла 2015. године, 
донела је 

 
О Д Л У К У   

О УПЛАТИ ДЕЛА НЕТО ДОБИТИ ЈАВНИХ 
ПРЕДУЗЕЋА И ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА  У 

БУЏЕТ ОПШТИНЕ БОР 
 

Члан 1. 
 Јавна предузећа и други облици организовања 
чији је оснивач општина Бор, дужни су да најкасније до 
30. новембра текуће буџетске године део од најмање 50% 
нето добити по завршном рачуну за 2014. годину уплате 
у буџет општине Бор на уплатни рачун 840-745153843-17 
– Део добити јавног предузећа према одлуци управног 
одбора јавног предузећа у корист нивоа општина, са 
позивом на број 97  027 ПИБ. 

Привредно друштво чији је оснивач општина 
Бор дужно је да најкасније до 30. новембра текуће 
буџетске године у буџет општине Бор уплати најмање 
50% сразмерног дела нето добити по завршном рачуну за 
2014. годину, који у складу са законом који уређује 
привредна друштва припада општини Бор као члану 

друштва .на уплатни рачун 840-745153843-17 – Део 
добити јавног предузећа према одлуци управног одбора 
јавног предузећа у корист нивоа општина, са позивом на 
број 97  027 ПИБ. 

 Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, обавезу по 
основу уплате добити нема субјекат из става 1. овог 
члана који, уз сагласност Скупштине општине Бор, 
донесе одлуку да из добити повећа капитал, односно 
привредно друштво из става 2. овог члана које донесе 
одлуку да остварену добит не распоређује, а расположива 
ликвидна средства употреби за финансирање 
инвестиција. 

Члан 2. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.  

 
 
Број: 400-161/2015-I 
У Бору, 16. априла 2015. године 

 
 СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ БОР  
      

        ПРЕДСЕДНИК, 
           Душан Марковић, с.р. 
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На основу  члана 43. Статута општине Бор 

(„Службени лист општине Бор“, бр. 6/15-пречишћен 
текст), Скупштина општине  Бор, на седници одржаној 
дана 16. априла 2015. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

О СТИПЕНДИРАЊУ СТУДЕНАТА И 
НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА ОПШТИНЕ БОР 

 
Члан 1. 

Овом oдлуком уређује се стипендирање 
студената основних академских студија и студената 
мастер академских студија које се финансирају из буџета 
Републике Србије на високошколским  установама чији 
је оснивач Република Србија, са оствареним изузетним 
успехом у току школовања, а који имају пребивалиште 
на територији општине Бор најмање две године пре дана 
објављивања конкурса за стипендирање. 

Овом одлуком регулише се и награђивање  
ученика и њихових наставника и професора и   друга 
питања из ове области. 

Члан 2. 
Средства за остваривање права из ове oдлуке 

обезбеђују се у буџету општине Бор. 
Износ стипендије за сваку школску годину 

утврђује начелник Општинске управе општине Бор (у 
даљем тексту: начелник) на предлог Комисије за 
стипендирање, у зависности од расположивих средстава 
у буџету општине Бор и броја корисника стипендија.  

 
Члан 3. 

 Права из члана 1. ове oдлуке односе се на: 
 1. Стипедирање студената које обухвата  

месечна примања у 10 једнаких рата у школској години,  
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 2. Награђивање ученика  основних и средњих 
школа и  њихових наставника и професора. 

 
Члан 4. 

Право на стипендију у школској години  имају:  
- студенти основних  академских студија на 

факултетима чије се студије финансирају из буџета 
Републике Србије, са оствареном најмањом просечном 
оценом 8,50  остварену у претходној школској години, 
почев од друге године студија, под условом да дају 
годину за годином,  

- незапослени студенти прве и друге године  
године мастер академских студија на факултетима чији је 
оснивач Република Србија са најмањом просечном 
оценом 8,50  у току школовања, под условом да нису 
навршили 27 година живота. 

 
Члан 5. 

Право на једнократне награде имају  ученици 
основних и средњих школа који  на републичким и 
међународним школским такмичењима из наставних 
предмета, по Програму и календару такмичења 
Министарства просвете науке и технолошког развоја, 
освоје прво, друго или треће место као и наставници и 
професори који те ученике припремају. 

Право на једнократне награде   имају  и  
ученици основних и средњих школа – носиоци диплома 
„Вук Караџић“, као и  ученици основних и средњих 
школа за постигнут статус „ученик генерације“, а у 
складу са посебним решењем о награђивању које доноси 
начелник. 

Члан 6. 
Право на стипендирање  из члана 4. ове  oдлуке 

остварује се на основу објављеног конкурса за доделу 
стипендија.  

Конкурс расписује начелник на предлог 
Комисије за стипендирање (у даљем тексту: Комисија). 

Поступак расписивања и спровођења конкурса 
за доделу стипендија спроводи Комисија. 

Конкурс се расписује једном годишње, а 
студенти конкуришу за  сваку текућу школску годину 
посебно.  

Конкурс се објављује  на сајту општине Бор и у 
средствима јавног информисања на територије општине 
Бор. 

Члан 7. 
Конкурс из претходног члана садржи:  
- услове за доделу стипендија,  
- потребна документа,  
- рок за пријављивање и достављање 

докумената,  
- рок до када ће учесници конкурса бити 

обавештени о резултатима конкурса .  
                                                          

Члан 8. 
Подносилац пријаве за остваривање права за 

стипендирање из члана 4. ове одлуке доставља:  
- пријаву на конкурс (захтев),  
- потврду факултета о упису године и просечној 

оцени оствареној у преходној школској години за 
основне студије,  односно оствареној просечној оцени у 
току школовања за мастер студије 

- фотокопију личне карте и индекса,  
- изјаву под кривичном и материјалном 

одговорношћу да није корисник републичке стипендије 
или студенског кредита, 

- уверење о оствареним приходима по Закону о 
ученичком и студентском стандарду, издато  од стране 
Општинске управе Бор. 

- студенти мастер студија, достављају и потврду  
Националне службе за запошљавање о незапослености.  

 

 
Члан 9. 

Комисија неће разматрати неблаговремене и 
непотпуне пријаве. Неблаговременом пријавом се сматра 
пријава која је предата након истека рока  за 
пријављивање. Непотпуном пријавом сматра се пријава 
која не садржи сву потребну документацију, наведену у 
конкурсу.   

Комисија након  разматрања уредно  приспелих 
захтева по конкурсу  за стипендирање сачињава ранг 
листу и  предлог кандидата. Комисија посебно разматра 
и рангира студенте основних и студенте мастер студија.  

Редослед  при рангирању се утврђује тако што 
предност имају студенти виших година студија, студенти 
са већим просеком оцена, студенти који студирају ван 
места пребивалишта, као и студенти лошијег 
материјалног стања. 

Кандидати имају право приговора у року од 3 
дана од дана објављивања ранг листе на сајту oпштине 
Бор. О приговорима одлучује Комисија и  утврђује 
коначну ранг листу која се објављује на сајту  и огласној 
табли општине Бор. 

Члан 10. 
Начелник доноси решење о додели стипендије 

на предлог Комисије и закључује уговоре са кандидатима 
који су остварили право на стипендирање из члана 4. ове 
oдлуке и то за текућу школску годину.  

Решење начелника о додели стипендија је 
коначно. 

Члан 11. 
Комисија има 5 чланова ( председник и 4 члана) 

које именује и разрешава Скупштина општине Бор на 
период од четири године. 

Комисија, из претходног става, дужна је да 
заједно са Општинским јавним правобраниоцем, једном 
годишње поднесе Скупштини општине Бор извештај о 
утрошку средстава за стипендирање, броју студената,  
као и о износу средстава који је враћен на основу 
примљених стипендија. 

 
Члан 12. 

Стручно-административне послове за потребе 
Комисије обавља Општинска  управа – Одељење за 
привреду и друштвене делатности.  

 
Члан 13. 

Студенти  који конкуришу за стипендију из 
члана 1. ове oдлуке немају право да буду корисници 
републичке стипендије или студентског кредита.  

 
Члан 14. 

Корисник права из ове одлуке  губи право  на 
стипендију ако се утврди да подаци наведени као основ 
за остваривање права не одговарају чињеничном стању, у 
ком случају је у обавези да врати цео износ примљене 
стипендије. 

Члан 15. 
Ступањем на снагу ове oдлуке престаје да важи 

Одлука о стипендирању кадрова за потребе општине Бор 
и награђивање ученика ("Службени лист општина", бр. 
5/05).  

Члан 16. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу општине Бор".  
 
Број: 67-3/2015-I 
У Бору, 16. априла 2015. године 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  БОР                                                                                                
                             ПРЕДСЕДНИК, 

       Душан Марковић, с.р. 
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82 
Скупштина општине Бор, на седници одржаној 

16. априла 2015. године, на основу члана 8.  став 1. и 
члана 9. став 2. Закона о матичним књигама (''Службени 
гласник РС'', бр. 20/09 и 145/14), члана 43. Статута 
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15-
пречишћен текст) а по прибављеном мишљењу 
Министарства за државну управу и локалну самоуправу 
број 20-00-60/2014-10 од 03.03.2015. године 
                                

О  Д  Л  У  К  У 
О ОДРЕЂИВАЊУ МАТИЧНИХ ПОДРУЧЈА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОР 
 

Тачка 1. 
Овом одлуком одређују се матична подручја за 

која се воде матичне књиге и утврђују седишта матичних 
подручја на територији општине Бор. 

 
Тачка 2. 

 Матична подручја на територији општине Бор 
су: 
 1) Матично подручје Бор, са седиштем у Бору 
које обухвата  насељенa местa: Бор, Брестовац, Бучје, 
Горњане, Доња Бела Река, Метовница, Лука, Оштрељ, 
Слатина, Танда и Топла. 
  2) Матично подручје Кривељ, са седиштем у 
Кривељу које обухвата насељено место Кривељ,  
 3) Матично подручје Злот, са седиштем у 
Злоту које обухвата насељено место Злот,  

4) Матично подручје Шарбановац,  са 
седиштем у Шарбановцу које обухвата насељено место 
Шарбановац. 

Тачка 3. 
 Даном почетка примене ове одлуке престаје да 
важи Одлука о матичним подручјима општине Бор ( '' 
Службени лист општина '', број 20/10). 

 
Тачка 4. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику Републике Србије'', 
а примењиваће се од 01.01.2016. године. 
 

Тачка 5. 
Ову одлуку објавити у '' Службеном листу 

општине Бор''. 
 

Број: 20-7/2015-I 
У Бору, 16. априла 2015. године 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
                                    ПРЕДСЕДНИК, 

   Душан Марковић, с.р. 
 83 

На основу члана 59. став 1. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07 и 83/14-
др. закон) и члана 43. став 1. тачка 37. Статута општине 
Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15-пречишћен 
текст), Скупштина општине Бор на предлог Општинског 
већа, на седници одржаној 16. априла 2015. године, 
донела је  

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ  ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ 
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ БОР 

 
Члан 1. 

У Одлуци о организацији Општинске управе 
општине Бор (''Службени лист пштине Бор'', бр. 13/08, 
14/08, 09/09, 21/10 и 30/14)  у члану 18. став 4. брише се.  

 

 
Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''. 
 

Број: 020-2/2015-I 
У Бору, 16. априла 2015. године 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
    ПРЕДСЕДНИК, 
            Душан Марковић, с.р. 
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На основу члана 43. Статута општине Бор 

(''Службени лист општине Бор“, бр, 6/15-пречишћен 
текст), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
дана 16. априла 2015. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

O ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ РЕВИЗИЈЕ 
СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ 

БОР  ЗА ПЕРИОД 2011.-2021. ГОДИНА 
 

Члан  1.  
Приступа се изради ревизије Стратегије одрживог 

развоја Општине Бор за период 2011.-2021. година.  
 

Члан  2 . 
За израду ревизије Стратегије одрживог развоја 

Општине Бор за период 2011.-2021. година задужује се 
Координациони тим који ће бити именован Решењем 
Општинског већа општине Бор.  

 
Члан  3 . 

Координацију, праћење и извештавање о 
изради ревизије Стратегије одрживог развоја Општине 
Бор за период 2011.-2021. година, вршиће координатор  
тима.  

Члан  4 . 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине Бор“. 
 

Број: 016-2/2015-I 
 у Бору, 16. априла 2015. године    
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
 

       ПРЕДСЕДНИК, 
   Душан Марковић, с.р. 
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На основу члана 44. став 2. Закона о социјалној 
заштити ( „Службени гласник  РС“, бр. 24/11)  и члана 
43. став 1. тачка 7. Статута општине Бор (“Службени 
лист општине Бор“, бр. 6/15-пречишћен текст), 
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 16. 
априла 2015. године донела је 
 

О Д Л У К У  
О ПОВЕРАВАЊУ УСЛУГЕ  ПОМОЋ У КУЋИ  
ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БОР  У БОРУ 

                                                                         
Члан 1. 

Овом oдлуком поверава се обављање услуге 
помоћ у кући Центру за социјални рад Бор  у Бору.                   

Члан 2. 
Услуге помоћи у кући пружа служба 

организована у посебној организационој јединици  при 
Центру за социјални рад Бор у Бору . 
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Члан 3. 
Активности у оквиру услуге помоћ у кући 

реализује шест геронтодомаћица, са завршеним најмање 
основним образовањем и обуком по акредитованом 
програму за пружање услуге помоћ у кући, један 
физички радник, један социолог и руководилац службе.  

Руководилац службе је стручни радник високе 
стручне спреме који руководи службом  и одговоран је за 
процену потреба корисника и координацију рада службе.  

 
Члан 4. 

Центар за социјални рад Бор у Бору је у обавези 
да обезбеди одговарајућу лиценцу за пружање услуге 
помоћи у кући у складу са Законом о социјалној заштити. 
 

Члан 5. 
Средства за зараде и остала примања 

запослених  у служби помоћи у кући обезбеђују се из 
буџета општине Бор.  

Центар за социјални рад је у обавези да редовно 
доставља извештај о реализацији услуге помоћи у кући 
Општинској управи Бор, сваког петог у месецу за 
претходни месец.      

Члан 6. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу општине Бор''. 
 

Број: 55-9/2015-I 
У Бору, 16. априла 2015. године 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

                                                                                        
   ПРЕДСЕДНИК, 
             Душан Марковић, с.р. 
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 На основу члана 20. и 32. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07), члана 
4., 5. и 65. став 1. Закона о јавним предузећима 
(''Службени гласник РС'', бр. 119/12) и члана 43. Статута 
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15-
пречишћен текст), Скупштине општине Бор,  на седници 
одржаној дана 16. априла 2015. године, донела је 

 
О  Д  Л  У  К  У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ 
АКТА  ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ 

УСЛУГЕ ''БОР'' БОР  
 

Члан 1. 
У Одлуци о промени оснивачког акта Јавног 

редузећа за стамбене услуге „Бор“ Бор („Службени лист 
оптине Бор“, број  12/13) члан 3. мења се и гласи:  

„Јавно предузеће за стамбене услуге "Бор" је 
основано и послује ради:  

- трајног обављања делатности инвестиционог 
одржавања стамбених зграда на начин којим се неће 
довести у опасност живот и здравље људи и сигурност 
околине и хитних интервенција у случају да таква 
опасност непосредно предстоји, односно наступи, ради 
уредног задовољавања потреба крајних корисника услуга 
за обезбеђењем употребљивости и исправности 
заједничких: делова, уређаја, инсталација и опреме 
стамбених зграда, односно употребљивости зграда као 
целине и безбедности њеног коришћења (претежна 
делатност),  

- трајног обављања комуналне делатности 
обједињене наплате накнада за комуналне и друге услуге 
и накнаде јавних предузећа чији је оснивач Скупштина 
опшине Бор, 

- на основу потписаних уговора о откупу 
станова који су у јавној својини општине Бор, обављања 
услуге вођења евиденције, наплате рата у име и за рачун 

општине Бор станова који су у јавној својини општине 
Бор у откупу, вршења ревалоризације преосталог износа 
дуга у складу са прописима и обавештавања купаца о 
новом износу рате за откуп станова, обвештавања 
надлежних органа општине Бор о току отплате станова у 
откупу и приливу средстава по том основу на уплатни 
рачун Општине и предузима мера против неодговорних 
купаца у складу са законом и потписаним уговором, у 
складу са посебним уговором,  

-вођења евиденције и наплате закупа свих 
станова који се налазе  у јавној својини општине Бор, у 
складу са посебним уговором, 

- инвестиционог одржавања комерцијалних 
непокретности у јавној својини општине Бор, односно 
инвестиционог и текућег одржавања пословног простора, 
у складу са посебним уговором.'' 

 
Члан 2. 

 Даном ступања на снагу ове одлуке престају да 
важе чланови 3.,4.,6. и 7. Одлуке о изменама и допунама 
Одлуке о стамбеним односима („Службени лист општине 
Бор,“ бр. 01/08). 
 

Члан. 3. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу општине Бор“. 
 

Број: 022-37/2015-I 
У  Бору, 16. априла 2015. године                       

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

                                                         
 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА, 

Ивица Николић, с.р. 
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На основу  члана 3. став 1. тачка 24. и члана 7. 
став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама ( „Службени 
гласник РС“, 124/12 и 14/15) и члана 43. Статута 
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15- 
пречишћен текст), Скупштина општине Бор, на седници 
одржаној дана 16. априла 2015. године, донела је 
   

О Д Л У К У 
О ДОДЕЉИВАЊУ ИСКЉУЧИВОГ ПРАВА ДОМУ 
ЗДРАВЉА  БОР, ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА 
БОР, ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРУЖАЊА 

УСЛУГЕ МРТВОЗОРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ БОР 

 
Члан 1. 

Додељује се Дому здравља Бор искључиво 
право на обављање делатности пружања услуге 
мртвозорства на територији општине Бор.  

 
Члан 2. 

Овлашћује се  начелник Општинске управе 
општине Бор да, у име општине Бор, закључи са Домом 
здравља Бор, чији је оснивач општина Бор, уговор о 
пружању услуга из члана 1. ове одлуке.  

 
Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у "Службеном листу општине Бор.".  
 

Број: 512-2/2015- I 
У Бору, 16. априла 2015. године                    

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
                                                ПРЕДСЕДНИК,                                                            

         Душан Марковић, с.р. 
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На основу члана 36. став 2. Закона о 
приватизацији („Службени гласник РС“, бр. 83/14) и 
члана 43. Статута општине Бор („Службени лист 
општине Бор“, бр. 6/15- пречишћен текст), Скупштина 
општине Бор, на седбници одржаној 16. априла 2015. 
године, донела је  

О Д Л У К У 
О ПРОЦЕНТУ ЈАВНОГ КАПИТАЛА КОЈИ СЕ 

ПРИВАТИЗУЈЕ 
 

Члан 1. 
Овом одлуком одређује се да ће се 

приватизовати 22,39080% капитала (45.941 акција) 
Трговинско производног предузећа „Центроисток“ а.д. 
Бор који је у власништву општине Бор. 

 
Члан 2. 

Oдлуку доставити  Министраству привреде на 
даљи поступак. 

Члан 3. 
Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине Бор“.  
 
Број: 404-143/2015-I 
У Бору, 16. априла 2015. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР     
                                                                                                                     

                    ПРЕДСЕДНИК, 
                    Душан Марковић, с.р. 
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 На основу члана 32. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07), члана 
94. Закона о планирању и изградњи  ("Службени гласник 
РС", бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 
121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - 
одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 43. Статута општине 
Бор („Службени лист општине Бор“, 6/15-пречишћен 
текст), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
16. априла 2015. године, донела је 

 
П Р О Г Р А М 

УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2015. 

ГОДИНУ 
Увод 
 

Програм уређења  гарђевинског земљишта се 
доноси у складу са Законом, на основу сагледаних 
потреба и утврђених приоритета.  Програм обухвата 
уређивање грађевинског земљишта на територији 
општине Бор у 13 градских и 13 сеоских месних 
заједница, на капитална улагања, инвестициона улагања, 
редовно одржавање и инвестиционо одржавања. 

 
Приликом израде Програма коришћени су 

следећи, документи као планска и информациона основа: 
 

 Програм уређења грађевинског земљишта  
за цело подручје општине Бор, 

 Стратегија развоја општине Бор до 2021, 
 преузете обавезе по основу накнаде за 

 уређење грађевинског земљишта, 
 студије, анализе и пројекти, 
 приоритети произашли из постојећег стања  

комуналне инфраструктуре у  
односу нас потребе и 

 приоритети произашли из захтева грађана,  
месних заједница и јавне расправе. 
 

Програм обухвата радове и активност на: 
 

А.ПРИПРЕМЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 

 Ова тачка Програма подразумева: 
 -обезбеђење геодетских, геолошких и других 
подлога и планова, 
 -израду планске и техничке документације, 
 - израду програма уређивања земљишта,    
 -решавање имовинско-правних односа, 
 -обезбеђење техничке контроле техничке 
документације, 
 -обезбеђење разних врста услова и сагласности, 
плаћање потребних такси, прибављање одобрења за 
изградњу, пријављивање радова. 
 - рушење објеката, санирање терена и друге 
радове. 

 
Б. ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  

Опремање грађевинског земљишта обухвата 
изградњу објеката комуналне инфраструктуре. 

Ова тачка Програма подразумева: 
 -  праћење извођења радова, 
 -  организација техничког прегледа изведених 
радова и 
 -плаћање. 

 
В. ОДРАЖАВАЊЕ 

 
 Ова тачка Програма подразумева: 
 -одржавање локалних путева и улица у граду и 
некатегорисаних путева, 
 -зимско одржавање локалних путева и улица у 
граду и некатегорисаних путева, 
 -одржавање јавних површина, 
 -одржавање атмосферске канализације, 
 -одржавање јавне расвете, 
 -одржавање хоризонталне и вертикалне  
сигнализације, 

 
Г .  ИЗГРАДЊА КАПИТАЛНИХ ОБЈЕКАТА 
 

У току 2015. године, као капитални пројекти, 
према приоритетима,   планирени су следећи 
пројекти:улагање у завршетак рехабилитације и 
појачаног одржавања улице Николе Коперника, 
рехабилитација и појачано одржавање новог злотског 
пута, наставак изградње моста на Борској реци у селу 
Слатина и наставак изградње потпорнои зидова на 
пстојећем клизишту. 
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 Са ПДВ-ом 

А. ПРИПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 67.474.800,00 

А.1. ПРИБАВЉАЊЕ УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА 49.592.400,00 
У складу са прописима из области земљишта, планирања и изградње,  као и потребама општине, приоритет у изради нових урбанистичких 
планова ће имати: 

- планови за подручја без плана,  

- планови за значајне саобраћајнице и инфраструктурне системе. 

Предлог за израду планова  доноси Комисија за израду планова, а одлуке о изради планова Скупштина општине. 

Дирекција прати израду свих планова који се раде за подручје општине, а који се финансирају из средстава буџета и из средстава осталих 
инвеститора.  

А.1.1. Израд Плана генералне регулације за градско подручје Бора  

 
16.800.000 
 

А.1.2. Израда План генералне регулације за Брестовачку бању  
5.760.000,00 
 

А.1.3. 
Израда План генералне регулације за Борско језеро 

5.520.000,00 
 

А.1.4. ПДР за постројење за пречишћавање вода (Бор и Брестовац) 
 4.200.000,00 

 

А.1.5. ПДР за санитарну депонију и трансфер станицу (3,5 0 ha) 3.000.000,00 
 

А.1.6. ПДР за проширење градског гробља  (4,00 ha) 2.400.000,00 
 

А.1.7. ПДР за проширење гробља у Брестовцу (1,0 ha) 1.200.000,00 
 

А.1.8. 
ПДР  „Нови градски центар“ означен као Блок Ц1.  

 1.800.000,00   

А.1.9. Израд а генералног и главног пројекта за водоснабдевање Метовнице 
 420.000,00 

А.1.10. 
Израда Главног пројекта проширења паркиралишта код здраде општине Бор, код 
зграде Ј.П. Дирекција за изградњу Бора. 

288.000,00 
 

А.1.11. 

Израда Главног пројекта  паркиралишта код Максија и на још једној локацији коју 
одреди одељење урбанизма. 

288.000,00 
 

А.1.12. 

Израда пројекта рехабилитације улице Моше Пијаде од ул. Бошка Бухе до ул. 
Николе Пашића са проширењем за аутобуска стајалишта. 

720.000,00 
 

А.1.13. 

Израда Главног пројекта изградње тротоара и бициклистичке стазе са припадајућим 
осветљењем на шеталиштима на Борском језеру.  
 

720.000,00 
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А.1.14. 

Израда Главног пројекта пута Брстовац ИБ 37 чвориште (нови Злотски пут)  720.000,00 
 

А.1.15. 

Израда Главног пројекта атмосферске канализације за М.З. Старо селиште, Ново 
селиште, Север и Стари центар. 

1.800.000,00 
 

А.1.16. 

Израда пројектне документације за изградњу Нузеј парка у улици Зелени булевар 
 
288.000,00 
 

А.1.17. 

Израда Главног пројекта рехабилитације и појачаног одржавања новог Злотског пута 1.440.000,00 
 

А.1.18. 
Израд Главног пројекта пута у М.З. Доња Бела Река. 432.000,00 

 

 
А.1.19. 

Израда Главног пројекта осветљења Трга ослобођења.  288.000,00 
 

 
 
А.1.20. 
 

Израда Главног пројекта осветљења прилаза зградама. 144.000,00 

А.1.21. 

Израда Главног пројекта препарцелације у циљу формирања јединствене 
грађевинске парцеле за потребе изградње пословно-трговачког центра на улаз у Бор. 288.000,00 

А.1.22. 

Израда Главног пројекта изградње општинског пута. 
 
 
 
 
 

1.076.400,00 

А.2. РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА 9.660.000,00 
Решавање имовинских односа обухвата: имовинско правне послове, регулацију, израду елабората за решавање имовине, обезбеђење доказа, 
вештачење, процене, таксе, експропријацију и др.  

А.2.1. Експропријација земљишта за проширење градског гробља   5.460.000,00  

А.2.2. Експропријација земљишта за проширење сеоских гробаља   4.200.000,00 
А.3. ТЕХНИЧКА  ПРИПРЕМА 8.222.400,00 

Ова позиција обухвата следеће послове и задатке: 

- прибављање потребних  услова за пројектовање,  

- прибављање потребних сагласности, 

- плаћање неопходних такси,  

- прибављање извода из урбанистичких планова,   

- израда идејних и главних пројеката,  

- организација израде техничке контроле техничке документације и  

- прибављање одобрења за изградњу са пријавом радова. 
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А.3.1. Геодетске  и пројектантске услуге   8.222.400,00 

А.3.1.1. Израда геодетских подлога и геодетског обележавања 1.022.400,00 

А.3.1.2. 
Израда пројеката препарцелације за потребе експропријације 

1.800.000,00 

А.3.1.3. Уређење грађевинског земљишта 5.400.000,00 

Б. ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 16.797.600,00 
Опремање грађевинског земљишта подразумева изградњу недостајуће инфраструктуре на јавном земљишту – канализације, водоводне 
мреже по преузетим обавезама из претходног периода, НН мрежа у деловима општине где није изграђена, трафо –станица  по уговорима о 
удруживању са надлежним предузећем за дистрибуцију електричне енергије, као и изградњу објеката од јавног значаја за општину.                                

Б.1. ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ 16.797.600,00 

Б.1.1. Израда хидрограђевинског пројекта и изградња бодоводне мреже у Шарбановцу  14.880.000,00 

Б.1.2. Изградња водоводне мреже у Метовници 1.917.000,00 

В. 

ОДРЖАВАЊЕ 119.940.826,80 

Радови на  одржавања већ изграђених комуналних објеката заједничке комуналне потрошње, одржавање јавне хигијене, зелених површина 
и јавне расвете у складу са Одлуком о обављању комуналне делатности  као и пружање  техничких услуга. 

В.1.1. Трошкови воде на јавним чесмама и фонтанама  

1.200.000,00 

В.1.2. Одржавање локалних путева и улица у граду и некатегорисаних путева (Крпљење 
ударних рупа у улицама у граду и општинским путевима  (тротоати на тргу 
Ослобођења и улици Николе Пашића, улице Чочетова, Косте Абрашевића, Љубе 
Нешића, Пиротска, Ђердапска,) 

11.989.099,20 

В.1.3. Зимско одржавање путева на територији општине Бор 8.998.881,60 

В.1.4. Летње одржавање локалних и некатегорисаних путева. 9.300.000,00 

В.1.5. Набавка индустријске соли за зимско одржавање путева. 8.899.282,80 
В.1.6. Набавка електричне енергије – јавна расвета у граду 29.817.270,00 

В.1.7. Редовно одржавање семафора 868.238,40 

В.1.8. Одржавање хоризонталне сигнализације у граду и на општинским путевима. 4.318.800,00 

В.1.10. Одржавање вертикалне  
 сигнализације у граду и на општинским путевима у граду 4.318.800,00 

В.1.11. 
Одржавање атмосферске канализације 4.318.800,00 

В.1.12. Одржавање бетонских стаза и степеништа (прилази зградама, кроз зелене површине,...) 2.400.000,00 

В.1.13. Зимско одржавање путева на територији општине Бор 4.680.000,00 

В.1.14. 
Летње одржавање локалних и некатегорисаних путева 19.200.000,00 

В.1.15.  
Новогодишња декорација града 1.800.000,00 

В.1.16. Одржавање јавне расвете 6.847.317,60 



17. април  2015.       „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“                          БРОЈ 9                                                183                
 

в.1.17. 
Текуће поправке и одржавање зграда и објекта 984.337,20 

Г .  ИЗГРАДЊА КАПИТАЛНИХ ОБЈЕКАТА 91.800.000,00 

Г.1. Рехабилитација  и појачано одржавање улице Николе Коперника - II фаза 
45.600.000,00 

Г.2. Рехабилитација  и појачано одржавање новог Злотског пута 
38.400.000,00 

Г.3. Изградња саобраћајног објекта – мост у Слатини на Борској реци 
3.500.000,00 

 
4.200.000,00 

Г.4. 
 

Санација клизишта иза зграда у ул. 3.октобар бр. 304 и у ул. 9. бригаде бр. 4, 6 
и 8 3.600.000,00 

ПЛАНИРАНИ   РАСХОДИ 

ЗА 2015. ГОДИНУ 

 
   

  ОБЛАСТ ИЗНОС 

А. Припремање грађевинског земљишта 67.474.800,00 

Б. Опремање грађевинског земљишта 16.797.600,00 

В. Одржавање 119.940.826,80 

Г. Изградња капиталних објеката 91.800.000,00 

УКУПНО 296.013.226,80 
 

МЕРЕ И ПРИНЦИПИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ПРОГРАМА 

 
1. Основни носилац  организације извршења Програма је  
ЈП Дирекција за изградњу општине Бор у сарадњи са  
надлежним општинским службама по појединим 
областима (Одељење за урбанизам и имовинко-правне 
односе, правобранилац, орган управе и др.); 
 
2. Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине Бор,   
на основу Програма уређивања грађевинског земљишта 
доноси динамички план и  сву потребну документацију у 
складу са важећим прописима; 
 
3. Радови на припреми, опремању и изградњи објеката  
који нису обухваћени  овим Програмом, могу се изводити 
под условом да финансирање истих не утиче на извршење 
радова утврђених Програмом  уређивања грађевинског 
земљишта за 2015. годину и да се за финансирање 
обезбеде средства о чему одлуку  на предлог НО 
Дирекције доноси председник општине; 
 
4. Обавезе по овом Програму могу се преузети само до 
износа планираних и остварених средстава за поједине 
намене предвиђене Програмом; 
 
5. Ако средстства за реализацију појединих позиција из 
Прогама не буду искоришћена део тих средстава може се 
преусмерити на друге позиције из Програма, а у оквиру 
исте економске класификације, а за које су планирана 
средства недовољна, до износа од 10%; 
 
6. Уколико се прилив средстава остварује у мањем обиму 
од планираног, сразмерно ће се смањити и планирани 
физички обим Програма; 

 
7. О извршењу Програма Дирекција ће према потреби 
извештавати надлежне органе, а по истеку године 
поднети извештај Скупштини општине. 
 
8. Овај програм примењује се од дана усвајања. 
 
9. Овај програм објавити у „Службеном листу општине 

Бор“. 
 

Број: 463-134/2015-I 
У Бору,16. априла 2015. године                 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

          
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА, 

Ивица Николић, с.р. 
 

 90 
На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник'', бр.129/07, 83/14 – 
други закон) и члана 43. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор“, бр. 6/15-пречишћен 
текст), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
16. априла 2015. године, донела је 
 

П Р О Г Р А М   
ОДРЖАВАЊА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

ЗА 2015. ГОДИНУ 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

1. Програмом одржавања комуналне 
инфраструктуре за 2015.годину (у даљем тексту: 
Програм), уређује се одржавање комуналне 
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инфраструктуре, обим послова одржавања и финансијска 
средства потребна за реализацију Програма. 

2. Наручилац послова из овог Програма, у име и 
за рачун општине Бор, је председник општине Бор, 
Живорад Петровић. 

3. Реализација овог Програма вршиће се 
закључивањем уговора за одговарајуће послове са јавним 
комуналним предузећима и другим привредним 
субјектима, којима су послови поверени у складу са овим 
Програмом. 

Надзор над реализацијом Програма врши 
Општинска управа Бор – Одељење за привреду и 
друштвене делатности, Одељење за инспекцијске 
послове и ЈП „Дирекција за изградњу Бора“ Бор. 

Плаћање за реализоване послове вршиће се по 
испостављеним ситуацијама односно рачунима овереним 
од стране ЈП „Дирекција за изградњу Бора“ Бор . 

4. Средства за реализцију овог Програма 
опредељена су Одлуком о буџету општине Бор за 
2015.годину у оквиру Програма 2 комунална делатност, 
програмска активност 0601-0004 функција 620 Јавна 
хигијена на следећим позицијама: 

120 – економска класификација 421 – Услуге 
одржавања чистоће у граду и насељима у Општини Бор у 
износу од 58.600.000,00 динара, 

121 – економска класификација 425 – Услуге 
зимског одржавања улица и тротоара,пешачих стаза и 
паркинг простора у износу од 10.500.000,00 динара. 

122 – економска класификација 423 – Услуге 
уређења и одржавања паркова, зелених и рекреационих 
површина и поправка реквизита у износу од 
23.000.000,00 динара. 

Остале комуналне услуге: 
123- економска класификација 424-Програм 

мера заштите животиња ( паса и мачака луталица ) у 
износу од 7.000.000,00 динара. 

124- економска класификација 485- Накнада 
штете за повреде или штету нанету од стране државних 
органа у износу од 8.500.000,00 динара. 

Укупан износ средстава за реализацију 
Програма износи  107.600.000,00 динара. 

5. Средства из тачке 4 овог Програма укључују 
ПДВ и распоређују се за послове одржавања комуналне 
инфраструктуре, према опису и обиму послова 
одржавања утврђеног овим Програмом и према ценама 
услуга датим у предмерима закључених уговора. 

6. Опис, обим и рокови за извршавање радова 
по овом Програму, сагласно планираним средствима, по 
појединим пословима дат је у поглављу II овог Програма. 

 
II ОПИС И ОБИМ ПОСЛОВА 

ОДРЖАВАЊА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 
 

Овим Програмом утврђују се извори и намена 
средстава за одржавање комуналне инфраструктуре. 

У смислу овог Програма, појам одржавања 
комуналне инфраструктуре обухвата: 

- одржавање чистоће у граду и насељима у 
Општини Бор,  

- зимско одржавање улица и тротоара, пешачих 
стаза и паркинг простора и 

- уређење и одржавање паркова, зелених и 
рекреационих површина и поправку реквизита. 
 

1. Одржавање хигијене на јавним површинама 
 

Одржавање хигијене улица обухвата: преглед 
чишћења улица и тротоара и механичког чишћења 
ауточистилицом (позиција под редним бројем 1, 
Техничког описа позиција са ценама радова на 
одржавању чистоће у граду и насељима у Општини Бор 

за 2015. годину, одржавање хигијене  међупростора,  
одвоз дивљих депонија, уређење јавних површина, 
одржавање хигијене стубних канти, одржавање хигијене 
аутобуских  стајалишта, уређење сеоских месних 
заједница, обезбеђивање градске депоније, одржавање 
хигијене „Птице робот“и одржавање хигијене јавног 
тоалаета.  

Програм обухвата следеће карактеристичне 
позиције:  
          - Редовно чишћење улица и тротоара                    
9.267.500 м2 
          - Машинско чишћење улица ауточистилицом        
13.300.000 м2 
          - Редовно прање улица и тротоара                        
11.000.000 м2 
          - Одржавање хигијене међупростора                           
62.000 м2 
          - Одвоз дивљих депонија                                            
18.000 м3 
 

 Укупна вредност ( у дин.) :     58.600.000,00 
 Извршење :      током године 
 Послови поверени :    ЈКП „3.октобар“ Бор 

  
2. Зимско одржавање улица и тротоара, пешачких 

стаза и паркинг простора 
 

Планирана средства исказана су према 
потребама рада на зимском одржавању улица и тротоара, 
пешачких стаза и паркинг простора, а преглед улица које 
се одржавају током рада на овим пословима, по 
приоритетима дат је у Програму одржавања улица, 
тротоара, пешачких стаза и паркинг простора у граду, 
чија реализација зависи од временских услова. Програм 
зимског одржавања улица и тротоара урађен је према 
условима просечних зима и омогућава одржавање 
саобраћајница у возном стању. 
 

Укупна вредност( у дин.) : 10.500.000,00 
Извршење :  током године        
Послови поверени : ЈКП „3.октобар“ Бор 

 
Програм Одржавање улица, тротоара, пешачких 

стазаи паркинг простора у граду 
 
1) Машинско чишћење саобраћајница 
 
На основу досадашњег искуства у раду зимске 

службе утврђују се следећи приоритети: 
 
ПРВИ ПРИОРИТЕТ 
Улице: 7. Јули, Шистекова, Моше Пијаде и крак 

до зграде општине Бор, Тротоар у улици Моше Пијаде,Ђ. 
Вајферта, Зелени Булевар, Николе Пашића, Тротоар у 
улици Николе Пашића, Бошка Бухе, 3. Октобар I и II део, 
9. Бригаде, Др.Миловановића, Црновршке Бригаде, 
Војводе Мишића, Тимочке Дивизије, Београдска, Љубе 
Нешића, К.Петра I, Мајдампечка, Зајечарска и окретница, 
Саве Ковачевића, Крак према ПП „ Центроисток“, до „ 
Бортравел“, Успон код излазног крака у ули. Зелени 
Булевар према улици 3. Октобар (код студенског дома), 
Успон у улици Драгише Мишковића, аутобуска станица 
Радомира Путника, Хердерова до бунара. 

 
ДРУГИ ПРИОРИТЕТ 
- Улица у насељу ГХИ, НГЦ, Бор ИИ, МЗ,, 

Слога“, МЗ. Север. 
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ТРЕЋИ ПРИОРИТЕТ 
- Обухвата све остале улице у граду, паркинг 

просторе и прилазе судовима за смеће а све у зависности 
од техничких могућности. 
 

2) Машинско чишћење тротоара  
 

ПРВИ ПРИОРИТЕТ 
 
- Тротоари у центру града 
- Тротоари следећим улицама: Моше Пијаде, 

Николе Пашића, Шистекова, Ђ.А.Куна, Г.П.Илића, 
Брковића Црног, Др. Мишовића, И.Л.Рибара, Кестенова, 
Ђ.Ђаковића, Бошка Бухе, стазе на Тргу ослобођења, 
степениште крак Ђуре Ђаковића- Шистекова, оба крака 
улице Ђуре Ђаковића- Димитрија Туцовића, самоуслуга 
„ Старо селиште“- Пере Радовановића. 

 
ДРУГИ  ПРИОРИТЕТ 
 
- Оухвата све остале тротоаре где је могућ 

приступ са нашом механизацијом. 
 

3) Ручно чишћење снега и леда 
4)  
Обухвата следеће: пешачке прелазе у улицама 

Моше Пијаде, 3. Октобар,Николе Пашића, Вајфертова, и 
тротоаре у улици: Ђ. Ђаковића, Б. Бухе, део улице 3. 
Октобар и Албанске споменице, Степеништа: крак Ђ. 
Ђаковића – Шистекова, оба крака Ђ. Ђаковића, 
Димитрије Туцовића, самоуслуга „Старо селиште“- Пере 
Радовановића. 

 
Обавезе из 2014. године 
 
Планирана средства су намењена за измирење 

обавеза по основу уговорених и изведених радова у 
2014.години, која се односе на зимско одржавање путева 
и улица у граду у износу од 1.652.562,45 динара. 
  

3. Уређење и одржавање паркова, зелених и 
рекреационих површина 

4.  
Редовно одржавање зелених површина обухвата све 

радове које је током године потребно изводити у циљу 
задржавања достигнутог нивоа уређености, као што су 
кошење и чишћење травњака ( укупне површине од 
547.000 м2), одржавање сезонских цветних површина, 
одржавање осталих декоративних површина (одржавање 
шибља и ружа), орезивање дрвореда, дрвећа и 
предузимање мера заштите хемијским средствима, као и 
одржавање зелених површина у центрима месних 
заједница. 

 
Укупна вредност (у дин.):23.000.000,00    
Извршење:   током године        
Послови поверени: ЈКП „3.октобар“ Бор 
 

Поред тога у ову делатност су укључени и послови 
поправке реквизита за забаву деце и омладине. 

 
Укупна вредност(у дин.):   7.000.000,00 
Извршење:   током године        
Послови поверени: ЈКП „3.октобар“ Бор 
 

5. Услуге ЗОО хигијене 
 

Услуге зоохигијене подразумевају перужање 
следећих услуга по позицијама и ценама у складу са 
Законом и посебним Програмом. 

 
 

Укупна вредност(у дин.):   7.000.000,00 
Извршење:   током године        
Послови поверени: ЈКП „3.октобар“ Бор 
 

4. Овај програм ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу општине Бор''. 
 

Број: 352-313/2015- I 
У Бору: 16. априла 2015. године 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
  ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА, 

 Ивица Николић, с.р. 
 
 91 

На основу члана 100. Закона о заштити животне 
средине (''Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 
36/09-др. закон, 72/09-др. закон и 43/11-одлука УС), 
члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист 
општине Бор'', бр. 6/15-пречишћен текст) и члана 7. 
Одлуке о оснивању буџетског фонда за заштиту животне 
средине општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 
5/10), а по прибављеној сагласности Министарства 
пољопривреде и заштите животне средине бр.: 401-00-
174/2015-09 од 12.2.2015. године, Скупштина општине 
Бор, на седници одржаној дана 16. априла 2015. године, 
донела је   

П Р О Г Р А М   
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА 

ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ 
БОР ЗА 2015. ГОДИНУ 

 
           Уводне одредбе 

1. Одлуком о оснивању буџетског фонда за 
заштиту животне средине општине Бор, бр.415-2/2010-И 
од 6.04.2010. основан је буџетски фонд за заштиту 
животне средине (у даљем тексту буџетски фонд) на 
неодређено време, као евиденциони рачун у оквиру 
главне књиге трезора.Сврха оснивања буџетског фонда је 
остваривање циљева и начела заштите животне 
средине,обезбеђивање услова за одрживо коришћење, 
заштиту и унапређење животне средине као и заштита 
човека и развој у здравој животној средини.У складу са 
наведеном Одлуком  приступило се изради нацрта 
програма рада буџетског фонда за 2014.годину којим се 
утврђују планирани приходи и намена коришћења  
средстава за активности које се планирају у области 
заштите и унапређења животне средине у 2014. години а 
које су у складу са Националним програмом и Локалним 
еколошким акционим планом. 

 
Приходи буџетског фонда 
 
2. За реализацију Годишњег програма планирају 

се средства остварена на  основу: 
 апропријација обезбеђених у оквиру  

буџета општине Бор за текућу годину;  
 дела наменских средстава остварених од  

накнаде за коришћење природних вредности, у складу са 
чланом 84. Закона о заштити животне средине 

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

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



17. април  2015.       „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“                          БРОЈ 9                                                186                
 

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

 донација, поклона и помоћи; 
 средстава остварених на конкурсима  

(домаћим и иностраним) за програме и пројекте; 
 других средстава у складу са Законом.  
 

У табели 1. приказани су остварени приходи у 
2014. години и планирани приходи за 2015. годину, на 
основу чега је израђен предлог Програма коришћења 
средстава  буџетског  фонда  за 2015.годину. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Табела 1: Однос остварених прихода у 2014. години и планираних прихода за 2015.год. 
 
Ред.бр. Уплатни 

рачун 
Опис Остварени 

приходи у 
2014.год 

Планирани приходи 
у 2015.год. 

Индекс 

1. 714547 Накнада за загађење ж.с. 0,00 0,00  
2. 714549 Накнада од емисије NО2, 

SО2 
0,00 0,00  

3. 714562 Посебна накнада за 
заштиту и унапређење 
ж.с. 

18.528.332,05 53.020.883,00  

4. 741526 Коришћење шума и 
шумског земљишта 

     494.390.19     350.000,00  

             Укупно: 19.022.722,24 53,370.883,00 280,56 
 
Табела 2. –Однос остварених  прихода и расхода у 2014. години 
 
Ред.бр. Уплатни 

рачун 
Опис Остварени 

приходи у 
2014.год 

Извршени расходи 
у 2014.год. 

% 

1. 714547 Накнада за загађење ж.с. 0,00 0,00  
2. 714549 Накнада од емисије NО2, 

SО2 
0,00 0,00  

3. 714562 Посебна накнада за 
заштиту и унапређење 
ж.с. 

18.528.332,05   

4. 741526 Коришћење шума и 
шумског земљишта 

494.390,19   

  Пренета неутрошена 
средстав из 2011.год. 

11.831.692,82   

  Пренета неутрошена 
средстав из 2012.год 

20.693.213,00   

  Пренета неутрошена 
средстав из 2013.год 

145.660.705,33   

  Пренето по захтевима 
Еклошког фонда 

 21.316.024,28  

             Укупно: 197.208.334,19 21.316.024,28 10,80 

Обзиром да је извршено 10,80% остварених 
прихода, на дан 31.12.2012.године остало је за потрошњу 
175.892.309,91динара.Овај износ се налази на рачуну 
извршења и биће пренет на основу поднетих захтева за 
трансфер Буџетског фонда за заштиту ж.средине. 

                                      Коришћење средстава Фонда 
 

3. Средства из тачке 2. овог програма користиће 
се за реализацију  практичних, финансијски 
прихватљивих програмима, пројекта и других 
активности, који се могу одмах спроводити у 
приоритетним областима и на угроженим локацијама. 

Изузетно лоше затечено стање управљања 
отпадом, намеће га као приоритет број један у политици 
финансирања заштите животне средине и подразумева 
дефинисање хијерархије управљања отпадом, коришћење  

 
најбоље доступних технологија које не изискују 
претеране трошкове, успостављање одговорности 
потенцијалних загађивача  као и изградњу 
инфраструктуре за збрињавање отпада на регионалном 
принципу.Такође, средства овог програма ће се 
користити за заштиту и побољшање квалитета ваздуха и 
воде сталним  мониторингом наведених чиниоца 
животне средине и израдом планова њихове заштите. 
Фонд ће у сарадњи са министарством надлежним за 
послове заштите животне средине, као и са другим 
министарствима и институцијама за пројекте из њихове 
надлежности, усмеравати своје активности ради 
остваривања следећих програмских и планираних 
циљева: 

 
3.1 Подстицајне, превентивне и санационе 

програме, пројекте и планове чија реализација је у складу 
са решењима и обавезама  локалне самоуправе. Средства 
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ће се користити у складу са Законом о заштити  животне 
средине, као и посебним законима и прописима којима се 
уређује одрживо управљање природним вредностима и 
заштита животне средине: 

 Израда катастра загађивача  
 Израда катастра загађеног  земљишта 
 План активности на санацији дивљих  

депонија 
 Израда пројектно-техничке документације  

за постројење за прераду пијаће воде (студија 
оправданости, идејни пројекат, студија процене утицаја 
на животну средину и др.) 

 Израда пројктно-техничке документације   
потребне за реконструкцију и санацију мотела испред 
Лазареве пећине са циљем повећања енергетске 
ефикасности 

 Израда плана детаљне регулације  
комплакса за  пречишћавање комуналних отпадних вода 

 Ревизија регионалног плана управљања  
отпадом 

 План детаљне регулације за градску  
депонију и трансфер станицу 

 Пројекат санације дивљих депонија 
 
3.2 Програме и пројекте праћења (мониторинга) 

стања животне средине    у  складу  са Законом о заштити 
животне средине (чл. 69 – 73): 

 мониторинг квалитетра ваздуха 
 мониторинг вода 
 мониторинг загађеног земљишта на садржај  

тешких метала, арсена и одређивање pH вредности 
 мониторинг буке са израдом студија,  

елабората, извештаја и сл. 
 

3.3  Активности на заштити и развоју 
природних добара и јавних зелених      површина   

 Изградња чуварске кућице на платоу  
Лазареве пећине, уређење пешачких стаза кроз  Лазарев 
кањон; 

 Уређење и рекултивација  јавних зелених  
површина и паркова   

 Активности на санацији загађених  
изворишта лековитих изворишта у Брестовачкој Бањи  и 
других  загађених изворишта на територији општине  

 Израда потребне документације за спомник  
природе "Геолошка стаза у Брестовачкој бањи" 

 Израда плана генералне регулације за  
Брестовачку бању, Стол и Борско језеро 

3.4  Активности на повећању енергетске 
ефикасности :  
                       

 Реконструкција и санација јавних објеката  
(зграда општинске управе,основне и средње школе-
замена столарије,  реконструкција и санација 
крова,уградња термоизолације)  

  Средства за реконструкцију и санацију  
система за грејање у  сеоским  школама и осталим јавним 
објектима са циљем смањења потрошње енергената и 
повећања енергетске ефикасности  у истим 

 Израда елабората енергетске ефикасности  
за јавне објекте на којима се планира реконструкција и 
санација у циљу повећања енергетске ефикасности 

 
 3.5 Субвенционисање пројеката, програма и 
других активности са циљем унапређења и заштите 
животне средине. 

 
 субвенција Елабората о резервама  

подземних вода изворишта "Кривељска бањица" 
 субвенционисање  израде елабората о  

зонама санитарне заштите изворишта "Кривељска 
бањица" 

 субвенционисање набавке и уградње  
биодиска за пречишћавање комуналних отпадних вода из 
насеља Бањско поље   у циљу смањења загађења 
Брестовачке реке  

 субвенционисање санације бунара на  
злотским извориштима који се користе за снабдевање 
водом града Бора 

 субвенционисање набавке комуналних  
контејнера у циљу повећања капацитета комуналног 
предузећа 

 субвенционисање набавке цистерне за  
чишћење јавних површина на којима се због непосредне 
близине "старог фолтацијског јаловишта" таложе велике 
количине прашине са флотацијског јаловишта. 

 Субвенционисање симпозијума и семинара 
 којима се промовише заштита животне средине, 
одрживи развој, примена рециклаже и рециклажних 
технологија  

                                            
 3.6 Текуће поправке и одржавање опреме за 
мониторинг квалитета ваздуха (анализатор 
концентрације сумпордиоксида у ваздуху  
 

3.7 Трошкови стручног усавршавања на  
семинарима и скуповима 

 
  4. Финансирање односно суфинансирање  

активности из тачке 3. овог програма, вршиће се у складу 
са приливом средстава у буџетском фонду општине Бор. 

 
5.  Када се приходи не остварују у планираном 

износу утврђују се приоритетне активности. 
 

 6. Овај програм ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу општине Бор''. 
   

Број: 415-2/2015-I 
У Бору, 16. априла 2015. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

              
  ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,                                                          

          Ивица Николић, с.р. 
 

 92 
На основу члана 9. став 2. и члана 15. Закона о 

заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр.36/09 и 
10/2013), члана 69. и 70. Закона о заштити животне 
средине („Службени гласник РС“, бр.135/04,36/09,36/09-
др.закон,72/09-др.закон и 43/11-одлука УС), члана 43. 
Статута општине Бор („Службени лист општине Бор“, 
бр. 6/15-пречишћен текст), а по прибављеној сагласности 
Министарства пољопривреде и заштите животне средине 
бр.: 353-01-01961/2014-17 од 5.1.2015. године, 
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 16. 
априла 2015. године, донела је 

 
П Р О Г Р А М  

КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОР 

ЗА 2015. ГОДИНУ 
 

Овим Програмом успоставља се локална мрежа 
мерних станица/мерних места за праћење квалитета 
ваздуха на територији општине Бор за 2015. годину.  

Програмом се одређује број, тип и распоред 
мерних места/мерних станица у агломерацији Бор која 
обухвата територију општине Бор, како је дефинисано  
чланом 3. став 1 тачка 4. Уредбе о одређивању зона и 
агломерација ("Службени гласник РС", бр. 58/11 и 98/12). 
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Програмом се одређује и врста загађујућих 
материја, обим и учесталост мерења нивоа загађујућих 
материја у ваздуху на територији општине Бор. 

Локације и тип мерних места/мерних станица у 
локалној мрежи на територији општине Бор, као и 
загађујуће материје које се прате на појединим местима 
дате су у табели 1.  

Загађујуће материје наведене у табели 1. мере се 
континуално на фиксним мерним местима у складу са 
прописом којим се уређују услови за мониторинг и 
захтеви квалитета ваздуха. 

Загађујуће материје на мерним местима 
наведене у табели 1. мере се по динамици мерења 
дефинисаној у табели 2. овог програма. 

- Општина Бор захвата  856 км2 површине 
југоисточне Србије. Чине је 12 градских и  13 сеоских 
месних заједница и има 57.696 становника и то 40.878 у 
граду и 16.818 у селима по последњем попису 
становништва. 

- Комплекс РТБ Бор се налази у непосредној 
близини стамбеног дела града Бора. Најближи стамбени 
објекти се налазе на 100м удаљености од погона РТБ-а.  

- Доминантни ветрови су севернозападни и 
југоисточни па су то и најчешћи правци распростирања 
загађујућих материја. 

- Стамбена насеља МЗ “Брезоник”, МЗ “Север”, 
МЗ “Стари градски центар”, сеоска насеља Мали и 
Велики Кривељ, Оштрљ и Слатина са 9915 становника 
наслањају се на комплекс РТБ-а Бор. 
 

1. Локална мрежа мерних места на 
територији општине Бор: 

 
На територији општине Бор се спроводи  

континуирано вишегодишњи мониторинг квалитета 
ваздуха.У складу са  чланом 15. Закона о заштити 
ваздуха („Сл.гласник РС“ бр.36/09 и 10/2013) општина 
Бор је формирала локалну мрежу мерних места која  
покрива  оне делове територије општине која није 
обухваћена државном мрежом мерних места. 

Праћење квалитета ваздуха врши се у погледу 
одређивања  концентрације сумпордиоксида, чађи,  
суспендованих ПМ10 честица са анализом тешких метала 
(олова, арсена, кадмијума, никла,), и укупних таложних 
материја са анализом тешких метала. Наведене 
загађујуће материје су  карактеристичне за аерозагађење 
на територији општине Бор, а на основу њиховог 
распростирања су одређена мерна места у оквиру 
локалане мреже. 
 

 
 

Табела 1. Локација, тип мерних места и врсте загађујућих материја које се прате на територији општине Бор 
 
 
Локација мерних 
места 

Управни 
округ 

Н-северна 
гео.ширина 
Е-источна 
гео.дужина 

Надморска 
висина (м) 

Тип станице 
Загађујуће материје 

SО2 PM10 УТМ 

Тех.факултет Б N 440 4.5252 
Е  220 5.4558 

404 G/I SО2 PМ10 / 

 Југопетреол 
Б 

N 440 3.1451 
Е  220 7.4848 
 

363 
PR/I SО2  

(А) 
PМ10 

/ 

Слатина 
 
 

Б 
N 440 2.2576 
Е 220 9.4751 
 

234 
PR/I SО2 

(М) 
PМ10 

/ 

 Болница  Б N 440 4.7631 
Е  220 5.5991 

410 G/I 
 /  UТМ 

Шумска секција 
Б 

N 440 4.4807 
Е  220 5.4709 
 

400 G/I 
 /  UТМ 

Оштрељ Б N 440 4.3036 
Е  220 9.5666 

325 I /  UТМ 

 
PМ10 - концентрација суспендованих честица PМ10 са 
анализом тешких метала Pb, Cd, Ni, Аs  
UТМ - укупне таложне материје са анализом тешких 
метала Pb, Cd,  Ni и Аs 
SО2 (А+М) – аутоматска и мануелна метода испитивања 
G – градски 
PG – приградски 
I – индустријски 
Б – Борски управни округ 

 
Мерно место Југопетрол-налази се у правцу 

кретња доминантног севернозападног ветра на рубу 
града у непосредној близини индустријског комплекса 
због чега се тип овог мерног места може посматрати  као  
приградски и индустријски. На овом мерном месту прати 
се концентрација сумпордиоксида ацидиметријском 
методом. Такође се врши испитивање суспендованих 
честица PМ10  са анализом тешких метала Pb, Cd, Ni и Аs.  

 
Мерно место Слатина налази се у правцу 

кретања северозападног ветра и због специфичне  
конфигурације терена често се дим из Топионице јавља и 
задржавана у овом насељу  а да се при томе  исти не 
детектује на мерном месту Југопетрол.На овај проблем 
су указали и мештани МЗ Слатина а због свега наведеног 
одлучено је да се у 2013. години локална мрежа мерних 
места прошири за  мерно место Слатина. На истом ће се 
пратити концентрација SО2 ацидиметријском методом  
као и мерење  концентрација суспендованих честица 
PМ10 и њихов хемијски састав (анализа тешких метала 
Pb, Cd, Hi и Аs). 
 

Мерно место Технички факултет- налази се у 
старом центру града на територији МЗ Стари центар на 
локацији која је често изложена дејству дима из 
Топионице и рафинације (ТИР) при чему постојећа 
државна мреза не успева да покрије овај део територије 
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општине. У близини овога мерног места се налази  
Технички факултет  као и стамбено насеље са око 4000 
становника па се тип станице може посматрати  као 
градски и индустријски. На овом мерном месту врше се 
мерења SО2 ацидиметријском методом, као и испитивање  
суспендованих честица ПМ10 са одређивањем 
концентрације Pb, Cd, Ni,  Аs. 

Садржај укупних таложних материја са 
анализом тешких метала (олово, кадмијум,никл и арсен) 
се испитује на 3 мерна места. Два мерна места, Болница и 
Шумска секција  се налазе у граду на местима на којима 
је дугогодишњим мониторингом запажено прекорачење 
концентрације укупних таложних материја.  

 
Мерно место Болница се налази у правцу 

дувања доминантог југоисточног ветра од извора 
загађења, у стамбеној зони у старом центру града, тако да 
се тип станице/мерног места може посматрати  као 
градски и индустријски.  

 
Мерно место Шумска секција репрезентује 

квалитет ваздуха на локацији на којој се прати утицај 

индустријског загађења и такође је тип станице/мерног 
места  градски и индустријски. 
 

Мерно место Оштрељ је позиционирано у 
правцу кретања доминантног севернозападноиг ветра, на 
територији сеоске МЗ Оштрељ. Обзиром да је на овој 
локацији велики утицај јаловишта Велик Кривељ и да се 
честице прашине са наведеног јаловишта разносе у 
правцу МЗ Оштрељ када дува северозападни ветар, ово 
мерно место је изабрано као локација на којој ће се 
пратити утицај индустријског загађења.   

Такође, испитивање укупних таложних материја  
се врши на количину  нерастворне материје, сагоривих 
материја, пепела и количине укупних таложних материја. 
Анализа течне фазе: вредност pH, конц. 

SО4
+2 јона и укупне растворене материје. 

Метода мерења: аналитичка гравиметријска метода. 
Анализа чврсте фазе на садржај нерастворених материја, 
количина сагоривих материја, кол.пепела, као и садржај 
укупних таложних материја. Метода мерења: рачунски и 
ААS (атомска апсорпциона спектрофотометрија). 

Загађујуће материје на наведеним мерним 
местима  мере се по динамици мерења датој у Табели 2.  

 
Табела 2.Динамика мерења у локалној мрежи мерних места 
 
Загађујуће материје Динамика мерења 
SО2,  365 
PМ10 са анализом тешких метала: 
Pb, Cd, Hi, Аs  

 8 недеља равномерно распоредјених у току године  

Укупне таложне материје са анализом тешких метала: 
Pb, Cd, Hi, Аs  

 12 пута-једном месечно у току године 

  
2. Обрада и анализа података, извештавање о 

резултатима контроле квалитета ваздуха, израда 
инструмената политике и планирања заштите 
ваздуха  
 

Сва мерења, обраду и анализу података, 
проверу валидности резултата добијених мерењем и/или 
узимањем узорака и интерпретацију резултата врши 
овлашћено правно лице која је акредитована као 
лабораторија за испитивање, односно која испуњава 
прописане услове за мерење свих наведених загађујућих 
материја (акредитоване методе) и која поседује дозволу 
надлежног министарства да врши мониторинг квалитета 
ваздуха у складу са чланом 60. Закона о заштити ваздуха 
(„Сл.гласник РС“ бр. 36/09 и 10/2013).  

Добијени резултати мониторинга у виду 
месечног извештаја о квалитету ваздуха на територији 
општине Бор се јавно објављују у  локалним медијима и 
на сајту општине Бор до 15. у месецу за претходни месец. 
Наведени месечни извештај  се у истом року достављаја 
Агенцији за заштиту животне средине а по захтеву и 
заинтересованим органима и организацијама. Годишњи 
извештај се доставља Агенцији за заштиту животне 
средине као и јавности  до првог марта текуће године за 
претходну годину. 

У случају прекорачења концентрације 
загађујућих материја које се прате мониторингом 
квалитета ваздуха јавност се обавештава путем локалних 
радија и телевизије као и објављивањем резултата на 
сајту општине Бор у складу са чл.23. Закона о заштити 
ваздуха. 
 

План квалитета ваздуха 
 

У складу са Уредбом о утврђивању листе 
категорија квалитета ваздуха по зонама и агломерацијама 
на територији Републике Србије за 2011. годину (“Сл.гл. 
РС, број 124/2012”), на основу резултата оцењивања 
квалитета ваздуха агломерација “Бор” припада трећој 

категорији квалитета ваздуха, па је у складу са 
наведеним надлежни орган јединице локалне самоуправе 
дужан да донесе План квалитета ваздуха.У току 2013. 
године је  израдјен и усвојен Плана квалитета ваздуха. 
План квалитета ваздуха се доноси са циљем да се 
постигну одговарајуће граничне вредности или циљне 
вредности у складу са Уредбом о условима за 
мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени 
гласник РС", број 11/10, 75/10 и 63/2013). 
 

Краткорочни акциони план  
 

Такође,јединица локалне самоуправе ће на на 
основу члана 33. Закона о заштити ваздуха (“Службеног 
гласник РС”, бр.36/09 и 10/2013) приступити изради 
краткорочног акционог плана након пуштања у рад нове 
Фабрике сумпорне киселине и реконструкције 
Топионице које послују у саставу РТБ-а Бор, обзиром на 
чињеницу да це се након тога драстично смањити ниво 
емитованог сумпордиоксида.Краткорочни акциони план 
це се радити у складу са новонасталим условима а исти  
ће бити у складу са усвојеним Планом квалитета ваздуха 
за агломерацију Бор. Доношењем краткорочног акционог 
плана предузимају се краткорочне мере и активности са 
циљем смањења ризика или трајања прекорачења 
граничних или циљаних вредности загађујућих материја. 

У случају опасности од прекограничног загађења, 
када дође до прекорачења концентрације неке загађујуђе 
материје због њиховог значајног прекограничног преноса  
ваздухом, надлежни орган општине Бор ће обавестити 
ресорно Министарство у складу са члан 36. Закона о 
заштити ваздуха. 
 

3. звори финансирања 
 
Средства за реализацију програма контроле 

ваздуха у локалној мрежи се обезбеђују из Буџетског 
фонда за заштиту животне средине општине Бор. 
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У складу са чланом 15. став 4. Закона о заштити 
ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13) на 
овај програм прибављена је сагласност Министраства 
пољопривреде и заштите животне средине, број: 353-01-
01961/2014-17  
 

4. Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу општине Бор". 
 

Број: 501-70/2015-I 
У Бору, 16. априла 2015. године                 

                                                                                                           
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР         

 
 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА, 

       Ивица Николић, с.р. 
 93 

На основу члана 54. Закона о добробити 
животиња („Службени гласник РС“, бр. 41/09) и члана 
43. Статута општине Бор („Службени лист општине 
Бор“, бр. 6/15-пречишћен текст), Скупштина општине 
Бор, на седници одржаној 16. априла 2015. године, 
донела је 

П Р О Г Р А М  
КОНТРОЛЕ И СМАЊЕЊА ПОПУЛАЦИЈЕ 

НАПУШТЕНИХ ПАСА И МАЧАКА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОР 

 
Увод 

 
Локална самоуправа је по закону надлежна за 

решавање  проблема паса  луталица а први корак је 
израда Програма контроле и смањења популације 
напуштених  паса и мачака  у складу са 
специфичностима средине. 

Да би Програм био успешан, непходна је 
сарадња надлежног Министарства, локалне самоуправе, 
комуналног предузећа, ветеринара, удружења за заштиту 
животиња и грађана. 

Циљ овога програма је стабилизација 
популације паса/мачака  на територији општине Бор.  

Узрок  проблему су лоше навике људи и тешка 
економска ситуација грађана, који због недостатка 
средстава за обележавање и вакцинацију, прибегавају 
избацивању паса/мачака на улицу. 

 
Основе стратегије за реализацију програма  

 
Стратегија решавања наведеног проблема је 

усмерена у неколико праваца:  
 

1. контрола популације паса/мачака 
(контрола репродукције масовном стерилизацијом и  
вакцинацијом против беснила и паразита), 

 
2. успостављање одговорног односа власника 

према својим кућним љубимцима (регистрација 
власника, обележавање кућних љубимаца 
микрочиповима,редовна контрола здравственог стања-
вакцинација против беснила и чишћење од паразита, 
подстицање власника да стерилишу своје кућне 
љубимце), 

 
2. поштовање законске регулативе (Закон о 

добробити животиња, Закон о ветрини и Одлуке о 
условима за држање домаћих и егзотичних животиња и 
хумано хватање и уништавање паса и мачака луталица и 
др.), 

 
3. информисање и сарадња (на свим нивоима: 

шира јавност, власници паса, ветеринарска служба, 
oрганизације и удружења за заштиту животиња), 

 
4. проширење капацитета прихватилишта  –  

прихватилиште мора бити прописно опремљено, а 
запослени обучени за хумано хватање животиња, као и за 
рад са животињама у прихватилишту, 

 
5. подизање капацитета зоохигијенске службе- 

члан 46. Закона о ветеринарству предвиђа обавезу 
локалне самоуправе да на својој територији организује 
зоохигијенску службу која обавља послове хватања и 
збрињавања напуштених животиња у прихватилиште за 
животиње. У смислу подизања капацитета треба посебно 
обратити пажњу на: 
 - техничку опремљаност службе за хватање, 
превоз, лечење и збрињавање, 

- обученост радника, 
 - смештајне капацитете (основни законом 
предвиђени услови). 

 
Разлози за примену Програма  

 
Локална самоуправа, свесна своје одговорности 

и законске обавезе када је у питању решавање ове 
проблематике сагледавајући целокупну палету могућих 
решења, а у циљу да се понаша одговорно и тако утиче 
на смањење и контролу бројности паса/мачака израдила 
је овај програм и потрудиће се да се исти у пракси 
спроведе. 

Садашње стање решавања проблема неодрживо и 
незадовољавајуће. Променом Законских прописа и 
забраном убијања животиња задњих неколико година 
проблем се увећао. 

Овај програм је настао као резултат неслагања са 
досадашњим начином решавања проблема напуштених 
паса . Циљ је хуманији и савременији приступ решавању 
овог проблема, у складу са важећом законском 
регулативом. 

Уз важеће прописе коришћене су и консултације 
са ветеринарском инспекцијском службом, 
Зоохигијенском службом, удружењима за заштиту 
животиња.  
 

Основни разлози за примену програма су: 
 

- СОЦИЈАЛНО-БЕЗБЕДНОСНИ - смањење 
напада на грађане као и узнемиравање јавног реда и 
мира, 

- ЕКОНОМСКА ОПРАВДАНОСТ - трошкови 
постојања прихватилишта и службе временом би се 
вишеструко исплатили - наспрам трошкова које би 
локална самоуправа морала да плати у случају 
одштетних захтева грађана, 

- ЗДРАВСТВЕНИ - спречава се ширење и 
преношење заразних болести као и болести које су 
заједничке људима и животињама( зоонозе), 

- ХУМАНИ ОДНОС ПРЕМА 
ЖИВОТИЊАМА - хумано поступање са животињама је 
мера у интересу и људи и животиња, 

- ЕДУКАТИВНИ – изградњом/проширењем 
прихватилишта општина Бор добија нови простор за 
разне едуктивне програме намењене подизању укупне 
свести грађана, нарочито деце о предметном проблему, 

- ЕСТЕТСКИ - лепши изглед града и насељених 
места, како за грађане тако и за туристе. 
 

Законске основе 
 

1. Закон о добробити животиња („Сл.гласник 
РС“ бр.41/09) 

2. Закон о ветеринатрству („Сл.гласник РС“ 
бр.91/2005 и 30/2010) 
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3. Закон о заштити животне средине, 
(„Сл.гласник РС“ бр.35/04 и 36/09) 

4. Кривични закон („Сл.гласник РС“ бр. 85/2005, 
88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009) 

5. Закон о комуналним 
делатностима(„Сл.гласник РС“ бр. 16/97 и 42/98 и 
88/2011) 

6. Правилник о обележавању паса и вођењу 
евиденције о обелаженим псима и мачкама („Сл.гласник 
РС“бр. 91/2005 и 23/12)   

7. Одлука о изменама и допунама одлуке о 
условима за држање домаћих и егзотичних животиња и 
хуманао хватање и уништавање паса и мачака луталица 
(„Службени лист општина“, бр. 05/02,4/05,1/08 и 6/10) 

8.Правилник о начину нешкодљивог уклањања 
животињских лешева и отпадака животињског порекла и 
о условима које морају да испуњавају објекти и опрема за 
сабирање, нешкодљиво уклањање и утврђивање узрока 
угинућа и превозна средства за транспорт животињскох 
лешева и отпадака животињског порекла ("Службени лист 
СФРЈ" бр.53/89) 

9.  Правилник о условима и мерама за хумано 
хватање и уништавање паса и мачака луталица 
("Службени гласник РС" бр.29/94) 

10. Правилник о усовима које морају да 
испуњавају прихватилишта и пансиони за животиње 
(Сл.Гласник бр.19/12) 
 

Програм смањења популације 
 

У сврху реализације Програма, биће проширено 
већ постојеће прихватилиште које  се налазити  у кругу 
ЈКП “ 3.Октобар“ у циљу прихватања и безбедног 
боравка  већег броја  напуштених животиња. У склопу 
ограђеног простора биће изграђено све потребно за 
хумани приступ решавању проблема напуштених 
паса/мачака у складу са важећом законском регулативом. 
 

Поцедура у поступању са ухваћеним псима и 
мачкама 
 

- хватање паса и мачака са посебним акцентома 
на агресивне, болесне и старе јединке; 

- транспорт ухваћених јединки до 
прихватилишта; 

- прихват јединки и уношење података о њима у 
базу података; 

-ветеринарски третман који обухвата општи 
клинички преглед, дехелминизацију, вакцинисање 
против беснила и обележавање микрочиповањем, 
стерилизација-кастрација; 

- пружање одговарајуће здравствене помоћи  
ухваћеним јединкама; 

- смештај у боксове-кавезе и то одвајати одрасле 
јединке од штенаца, болесних од здравих, агресивних од 
мирних.Јединке са младунцима сместити у посебне 
боксове/кавезе; 

- тријажа јединки од стране ветринара и посебно 
формиране  комисије за тријажу и еутаназију; 

- еутаназији се приступа само по препоруци 
комисије за тријажу и еутназију, а у складу са чланом 15. 
Закона о добробити животиња ("Слжбени гласник РС", 
бр. 41/09). Лишавање животиње живота обавља се на 
хуман начин који проузрокује тренутну и сигурну смрт.               
Животињу може лишити живота само ветеринар или 
ветеринарски техничар под                            надзором 
ветеринара или друго обучено лице под надзором  
ветеринара, осим у случајевима када је угрожена 
безбедност људи и животиња; 

- брига о ухваћеним јединкама у трајању од 30 
дана од смештаја у прихватилиште; 

- животиње се из прихватилишта враћају 
власнику уколико је исти познат уз надокнаду трошкова 
збрињавања у прихватилишту; 

- уколико је власник непознат у року од 30 дана 
од смештај у прихватилиште се над здравим и 
неагресивним  животињама  покушава удомљавање  или 
се уступају другим прихватилиштима и азилима  што је   
у складу са чланом 67. Закона о добробити животиња. 
Уколико се ни на који наведени начин незбрину 
животиње онда се исте пуштају на  станиште  са којег су 
претходно  ухваћене. 

 
Циљ реализације Програма 

 
Циљ реализације овог Програма је хуманије, 

савременије и одрживије решавање наведеног проблема. 
Овим мерама би допринели да кроз 

прихватилиште за релативно кратко време прођу сви пси 
луталице, буду обележени и здрави, па кад се нађу на 
улици или другој јавној површини не би представљали 
опасност по људе.  

У склопу Програма неопходно је реализовати 
Пројекат санкционисања неодговорних власника у 
сарадњи са комуналном  и репубичким ветеринарском 
инспекцијом по систему "од врата до врата". 

Такође, у складу са Прогамом неопходно је 
урадити Акциони план мера за 2015.годину у циљу 
реализације Програма контроле и смањења броја 
популације напуштених паса и мачака.  

У складу са чланом 67. Закона о добробити 
животиња служба зоохигијене је у обавези да сарађује са 
надлежним ветеринарским службама и огранизацијама за 
заштиту животиња као и да редовно обавештава јавност 
и друге власнике прихватилишта и азила о животињама 
које се налазе у прихватилишту. 
 

Статус службе у прихватилишту 
 

За решавање овог проблема у Бору већ је  
формирана Служба зоохигијене при ЈКП ''3.Октобар''. 
Служба зоохигијене је у обавези да у складу са важећом 
законском регулативом из ове области, обављати све 
потребне послове око хватања и збрињавања напуштених 
животиња у прихватилишту, а на основу уговора 
закљученог између општине Бор и ЈКП ''3.октобар''. 

За рад Службе општина Бор мора обезбедити 
потребна средства, како би иста могла да функционише. 
 

Потребна финасијска средства 
 

1. Средства за набавку потребне  опреме за рад 
радника у постојећој служби зоохигијене  - једнократно; 

2. Уређње и доградња постојећег прихватилишта  
3.Трошкови ветеринарског збрињавања и 

здравствене контроле ухваћених животиња (лекови, 
вакцинација, обележавање, лечење - по садашњем Закону 
потребан је уговор са ветеринарском станицом); 

4.Трошкови личног дохотка и накнада за 
запослене раднике; 

5. Трошкови обуке, као и здравствене заштите 
запослених (превентивно вакцинисање); 

6.Трошкови исхране животиња у 
прихватилишту; 

7.  Материјални трошкови у прихватилишту; 
8.  Трошкови стерилизације, кастрације и 

еутаназије; 
9.  Одржавање опреме у прихватилишту (текуће 

и ванредно одржавање); 
10. Набавка дезинфекционих средстава; 
11. Трошкови за одржавање објекта; 
12.Трошкови превоза и уништавања  

животињских лешева. 
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13. Трошкови настали при уступању животиња у 
друга прихватилишта и азиле. 
 

Приходи за финансијска средства 
1. Буџет Општине Бор (евентуално средства из 

буџета Републике), 
2. из делатности прихватилишта, 
4. средства из донација 

 
Предлог динамике реализације програма  
С обзиром на садашње стање, обимност 

проблематике и материјалне могућности предлажемо да 
се реализација Програма изведе у фазама. 

Код фазног решавања треба строго водити 
рачуна о приоритетима и законским обавезама. 

Приоритете и фазе реализације утврдиће 
одговорна лица и стручне службе . 
 

ЗАКЉУЧАК 
Усвајањем и реализацијом овог програма би се: 

 
- заштитило грађанство; 
- успоставила контрола и смањење бројности 

популације напуштених паса/мачака без њиховог 
убијања-што је у  Р Србији законом забрањено; 

- обележавањем свих паса/мачака нестаје појам 
непознатог власника; 

 
- антирабичном вакцинацијом  нестаје опасност 

од ширења  беснила;  
- подстиче правилан однос према напуштеним 

животињама и одговоран однос код власника кућних 
љубимаца. 
 

На овај начин смањује се и временом потпуно 
елиминише опасност од уједања грађана и плаћање 
одшететних захтева уједеним грађанима, те се стога  
средства издвајања са бужетског рачуна за одштету  могу 
определити за рад прихватилишта чиме се стичу основни 
услови за реализацију  Програма.Такође, потребно је 
извршити измене и допуне постојећих општинских 
одлука као и доношење нових одлука  које се односе на 
услове за држање домаћих животиња, и третирања 
власничких и невласничких паса/мачака. 

Неопходно је да власници кућних љубимаца буду 
упознати са обавезама и правима из закона, са 
запрећеним казнама за непоштовање прописа, са 
циљевима и мерама контроле популације кућних 
љубимаца, јер популација кућних љубимаца има 
директан утицај на популацију напуштених који се 
слободно крећу на јавним површинама у граду и свим 
насељеним местима у окружењу, стварајући проблеме. 
Јер кад су животиње прописно обележене и 
регистроване,стварају се услови за лако и брзо 
проналажење правог власника, који ће се много теже 
одлучити да одбаци или напусти свог љубимца, ако зна 
да су казне значајне, као и трошкови хватања и 
евентуално насталих штета од напада на људе и домаће 
животиње.  

 
Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу општине Бор". 
   

Број: 323-3/2015-I 
У Бору, 16. априла 2015. године                                                                                                                                           

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР                                                                                                                                     

    ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА, 
   Ивица Николић, с.р. 

 
 

                                                                         

 94 
На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи  („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 
83/2014-др .закон), члана 60. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“, бр.119/12, 
116/2013 - аутентично тумачење и 44/2014 - др. Закон) и 
члана 43. Статута општине Бор („Службени лист 
општине Бор“, бр. 6/15-пречишћен текст), Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 16. априла 2015. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности  на Статут Jавног предузећа за 
изградњу и експлоатацију  регионалног водосистема 

„Боговина“ Бор   
 
I 

Даје се сагласност на Статут Јавног предузећа 
за изградњу и експлоатацију регионалног водосистема 
„Боговина“ Бор који је донео Управни одбор Јавног 
предузећа у функцији Надзорног одбора, на седници 
одржаној 25.03.2015. године. 

 
II 

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

 
Број:110-16/2015-I 
У Бору, 16. априла 2015. године                 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР    
         

                       ПРЕДСЕДНИК,                                                    
                            Душан Марковић, с.р. 

 
 95                                  

На основу члана 32. Закона о локалној 
самоуправи  („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 
83/2014-др .закон) и члана 43. Статута општине Бор 
(„Службени лист општине Бор“, бр. 6/15-пречишћен 
текст), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
дана 16. априла 2015. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Одлуку о допуни  Статута 
Jавног комуналног предузећа „3. октобар“ Бор   

 
I 

Даје се сагласност на Одлуку о допуни Статута 
Јавног комуналног  предузећа „3.октобар“ Бор коју је 
донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа 
„3.октобар“, на седници одржаној 11.02.2015. године, под 
бројем 140. 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 
 
Број:110-17/2015-I 
У Бору, 16. априла 2015. године                 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
   ПРЕДСЕДНИК 

                                                  Душан Марковић, с.р.   
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 96 

На основу члана 50. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12, 
116/2013 - аутентично тумачење и 44/2014 - др. закон) и 
члана 43. Статута општине Бор („Службени лист 
општине Бор“, бр. 6/15-пречишћен текст), Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној 16. априла 2015. 
године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  Програм о изменама и 
допунама Програма пословања  Јавног комуналног 

предузећа „3. октобар“ Бор за 2015. годину 
 
I 

Даје се сагласност на  Програм о изменама и 
допунама Програма  пословања Јавног комуналног 
предузећа „3. октобар“ Бор за 2015. годину, који је донео 
Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа 
„3.октобар“, на седници одржаној 25.02.2015. године, под 
бројем: 169. 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 
 
Број: 023-16/2015-I 
У Бору, 16. априла 2015. године                 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
 

     ПРЕДСЕДНИК, 
             Душан Марковић, с.р. 

 97 
На основу члана 50. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12, 116/13-
аутетично тумачење и 44/14-др.закон) и члана 43. 
Статута општине Бор („Службени лист општине Бор“, 
бр. 6/15-пречишћен текст), Скупштина општине Бор, на 
седници одржаној 16. априла 2015. године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на  Програм  о изменама  

Програма  пословања Јавног предузећа „Борски 
туристички центар“ Бор за 2015. годину 

 
I 

Даје се сагласност на Програм о изменама 
Програма  пословања Јавног предузећа „Борски 
туристички центар“ Бор за 2015. годину, коју је донео 
Надзорни одбор  Јавног предузећа „Борски туристички 
центар“ Бор, на седници одржаној 14.01.2015. године, 
под бројем: 11-4/2015. 

 
II 

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

 
Број: 022-5/2015-I 
У Бору, 16. априла 2015. године               

                                                                                                          
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
                                          ПРЕДСЕДНИК,  

                               Душан Марковић, с.р. 
 
 

 
 
 
 
 

98 
На основу члана 50. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12, 
116/2013 - аутентично тумачење и 44/2014 - др. закон) и 
члана 43. Статута општине Бор („Службени лист 
општине Бор“, 6/15-пречишћен текст), Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 16. априла 2015. 
године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  Програм  o изменама 
Програма коришћења буџетске помоћи-субвенција 
Јавног предузећа „Борски туристички центар“ Бор  

за 2015. годину 
 
I 

Даје се сагласност на  Програм о изменама 
Програма коришћења буџетске помоћи- субвенција 
Јавног предузећа „Борски туристички центар“ Бор за 
2015. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног 
предузећа „Борски туристички центар“ Бор, на седници 
одржаној 14.01.2015. године, под бројем: 11/15. 

 
II 

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

 
Број: 022- 6/2015-I 
У Бору, 16. априла 2015. године                 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
                                ПРЕДСЕДНИК, 

                                  Душан Марковић, с.р. 
99 
На основу члана 42. Закона о јавним 

предузећима (''Службени гласник РС'', бр.119/12,116/13 - 
аутентично тумачење и 44/14 - др. закон), члана 192. 
Закона о општем управном поступку (''Службени лист 
СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени гласник РС'', бр. 
30/10) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист 
општине Бор'', бр. 6/15-пречишћен текст), Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 16. априла 2015. 
године, донела је  

  
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању вршиоца дужности директора  
Јавног комуналног предузећа ''Топлана'' Бор 

 
I 

Именује се Дарко Милићевић, дипломирани 
инжењер рударства, из Бора, за вршиоца дужности 
директора Јавног комуналног  предузећа ''Топлана'' Бор, 
на период до момента ступања на дужност директора 
Јавног комуналног предузећа ''Топлана'' Бор, изабраног 
на основу Јавног конкурса, а најдуже шест месеци почев 
од дана доношења овог решења. 

 
II 

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 Досадашњем вршиоцу дужности директора 
Јавног комуналног предузећа ''Топлана'' Бор, Горану 
Јакимову, из Бора, престао је мандат вршиоца дужности 
директора Јавног комуналог предузећа ''Топлана'' Бор, 
због истека мандата. 
 Нови јавни конкурс за именовање директора 
Јавног комуналног предузећа ''Топлана'' Бор није 
расписан и код таквог стања потребно је поново 
именовати вршиоца дужности директора Јавно 
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комуналног предузећа ''Топлана'' Бор у складу са чланом 
42. Закона о јавним предузећима. 
 Општинско веће општине Бор предложило је 
Дарка Милићевића, дипломираног инжењера рударства, 
из Бора, да се именује за вршиоца дужности директора 
Јавног комуналног предузећа ''Топлана'' Бор. 
 Сходно напред наведеном Скупштина општине 
Бор одлучила је као у диспозитиву овог решења. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 
овог решења може се покренути управни спор, тужбом, у 
року од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се 
предаје Управном суду у Београду непосредно или преко 
поште. 
  
Број: 023-27/2015-I                                             
У Бору, 16. априла 2015. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
  ПРЕДСЕДНИК, 

                              Душан Марковић, с.р. 
 
100 
На основу члана 35. Закона о јавним 

предузећима (''Службени гласник РС'', бр.119/12,116/13 - 
аутентично тумачење и 44/14 - др. закон), члана 192. 
Закона о општем управном поступку (''Службени лист 
СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени гласник РС'', бр. 
30/10) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист 
општине Бор'', бр. 6/15-пречишћен текст), Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 16. априла 2015. 
године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о престанку мандата вршиоца дужности  
директора Јавног комуналног предузећа ''Водовод'' 

Бор 
 
I 

 Горану Топаловићу, дипломираном инжењеру 
машинства, из Бора, престаје мандат вршиоца дужности 
директора Јавног комуналног предузећа ''Водовод'' Бор, 
због истека мандата, даном доношења овог решења. 

 
II 

 Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''. 

 
О б р а з л о ж е њ е                                                                             

Скупштина општине Бор је Решењем број: 023-
35/2014-I од 18.7.2014. године (''Службени лист општине 
Бор'', бр. 22/13) именовала Горана Топаловића, 
дипломираног инжењера машинства, за вршиоца 
дужности директора Јавног комуналног предузећа 
''Водовод'' Бор, на период који није дужи од шест месеци 
у складу са чланом 42. Закона о јавним предузећима, 
почев од дана доношења решења о његовом именовању 
за вршиоца дужности директора. 

 Имајући у виду горе наведено, Горану 
Топаловићу, дипломираном инжењеру машинства, из 
Бора истекао је мандат од шест месеци на који је 
именован. 

Општинско веће општине Бор је, сагласно 
својим овлашћењима из члана 46. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07) и члана 
67. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', 
бр. 7/08 и 3/13), предложило Скупштини општине Бор да 
донесе решење о престанку мандата вршиоца дужности 
директора Јавног комуналног предузећа ''Водовод'' Бор. 

 Сходно напред наведеном, Скупштина општине 
Бор, одлучила је као у диспозитиву овог решења. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 
овог решења може се покренути управни спор, тужбом, у 
року од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се 
предаје Управном суду у Београду непосредно или преко 
поште. 
 Број: 023-28/2015-I                                             

У Бору, 16. априла 2015. године   
 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР  
  ПРЕДСЕДНИК, 

           Душан Марковић, с.р.  
101 
На основу члана 42. Закона о јавним 

предузећима (''Службени гласник РС'', бр.119/12,116/13 - 
аутентично тумачење и 44/14 - др. закон), члана 192. 
Закона о општем управном поступку (''Службени лист 
СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени гласник РС'', бр. 
30/10) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист 
општине Бор'', бр. 6/15-пречишћен текст), Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 16. априла 2014. 
године, донела је  

  
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању вршиоца дужности директора   
Јавног комуналног предузећа ''Водовод'', Бор 

 
I 

Именује се Зоран Марковић, дипломирани 
инжењер машинства, из Бора, за вршиоца дужности 
директора Јавног комуналног предузећа ''Водовод'', Бор, 
на период до момента ступања на дужност директора 
Јавног комуналног предузећа ''Водовод'', Бор, изабраног 
на основу Јавног конкурса, а најдуже шест месеци почев 
од дана доношења овог решења. 

 
II 

 Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
Досадашњем вршиоцу дужности директора 

Јавног комуналног предузећа ''Водовод'' Бор, Горану 
Топаловићу, из Бора, престао је мандат вршиоца 
дужности директора Јавног комуналног предузећа 
''Водовод'' Бор, због истека мандата. 
 Нови јавни конкурс за именовање директора 
Јавног комуналног предузећа ''Водовод'' Бор није 
расписан и код таквог стања потребно је поново 
именовати вршиоца дужности директора Јавног 
комуналног предузећа ''Водовод'' Бор у складу са чланом 
42. Закона о јавним предузећима. 
 Општинско веће општине Бор предложило је 
Зорана Марковића, дипломираног инжењера машинства, 
из Бора, да се именује за вршиоца дужности директора 
Јавног комуналног предузећа ''Водовод'' Бор. 
 Сходно напред наведеном Скупштина општине 
Бор одлучила је као у диспозитиву овог решења. 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 

овог решења може се покренути управни спор, тужбом, у 
року од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се 
предаје Управном суду у Београду непосредно или преко 
поште. 
  
Број: 023-29/2015-I                                             

У Бору, 16. априла 2015. године   
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
      

             ПРЕДСЕДНИК, 
             Душан Марковић, с.р.  
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102 
На основу члана 42.  Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12, 116/13 
- аутентично тумачење и 44/14 - др. закон), члана 32. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
бр. 129/07 и 83/14 – др. закон) и члана 43. Статута 
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15-
пречишћен текст), Скупштина општине Бор, на седници 
одржаној дана 16. априла 2015. године, донела је  

  
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању вршиоца дужности директора  
Јавног предузећа ''Боговина'' Бор 

 
I 

Именује се Душица Јањић, дипломирани 
инжењер металургије, из Бора, за вршиоца дужности 
директора Јавног предузећа ''Боговина'' Бор, на период до 
момента ступања на дужност директора Јавног предузећа 
''Боговина'' Бор, изабраног на основу Јавног конкурса, а 
најдуже шест месеци почев од дана доношења овог 
решења. 

II 
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''. 
 

Број: 022-40/2015-I 
У Бору, 16. априла 2015. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
       ПРЕДСЕДНИК, 

                         Душан Марковић, с.р. 
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На основу члана 130. и члана 135. 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 и 93/14.), члана 192. Закона о општем 
управном поступку (''Службени лист СРЈ'', бр. 33/97 и 
31/01 и ''Службени гласник РС'', бр. 30/10) и члана 43. 
Статута општине Бор (''Службени лист општинe Бор'', бр. 
6/15- пречишћен текст), Скупштина општине Бор, на 
седници одржаној 16. априла 2015. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о престанку функције вршиоца дужности директора 

Дома здравља Бор 
 
I 

 Спец.др мед. Мирославу Карабашевићу, из 
Бора, престаје функција вршиоца дужности директора 
Дома здравља Бор, због истека мандата, даном доношења 
овог решења.  

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

О б р а з л о ж е њ е 
 Чланом 134. 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 и 93/14.), 
регулисано је да мандат вршиоца дужности директора 
здравствене установе траје шест месеци.  

 Скупштина општине Бор је, Решењем број: 022-
55/2014-I од 23.5.2014. године, именовала спец.др мед. 
Мирослава Карабашевића, из Бора, за вршиоца дужности 
директора Дома здравља Бор, на период од шест месеци. 
 Чланом 135. Закона о здравственој заштити 
регулисано је да дужност директора здравствене 
установе престаје истеком мандата и разрешењем.  

 Имајући у виду горе наведено спец.др мед. 
Мирославу Карабашевићу, из Бора, је истекао мандат од 
шест месеци на који је именован. 
 Општинско веће општине Бор, је сагласно 
својим овлашћењима из члана 46. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07 и 83/14-
др. закон) и члана 67. Статута општине Бор (''Службени 
лист општинe Бор'', бр. 6/15- пречишћен текст), 
предложило Скупштини општине Бор да донесе решење 
о престанку мандата вршиоца дужности директора Дома 
здравља Бор. 
 На основу изнетог Скупштина општине је 
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: 022-38/2015-I 
  У Бору, 16. априла 2015. године  
  
                                    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР                                  
        ПРЕДСЕДНИК,        
   Душан Марковић, с.р.                                                                                                              
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 На основу члана 130. Закона о здравственој 
заштити (''Сужбени гласник РС'', бр.107/05, 72/09- 
др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 и 45/13-др. закон и 
93/14 ) и члана 192. Закона о општем управном постуку 
(''Службени лист СРЈ'' бр.33/97 и 31/01 и ''Службени 
гласник РС'' бр. 30/10) и члана 43. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15- пречишћен 
текст), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
дана 16. априла 2015. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању  директора Дома здравља Бор 

 
I 

           Именује се спец.др мед. Мирослав Карабашевић, 
из Бора, за  директора Дома здравља Бор, на период од 
четири године, почев од дана доношења овог решења. 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 Чланом 130. став 3. Закона о здравственој 
заштити (''Сужбени гласник РС'', бр.107/05,72/09- 
др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 и 45/13-др. закон и 
93/14), прописано је да директора, заменика директора, 
чланове Управног одбора и Надзорног одбора 
здравствене установе именује и разрешава оснивач. 
Такође чланом  43. тачка 10.  Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15-пречишћен 
текст), прописано је да Скупштина општине именује и 
разрешава управни и надзорни одбор, именује и 
разрешава директоре јавних предузећа, установа, 
организација и служби чији је оснивач. 
 Чланом 132. Закона о здравственој заштити, 
одређено је да се директор здравствене установе именује 
на основу јавног конкурса, који расписује управни одбор 
здравствене установе, као и да је управни одбор дужан да 
у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса 
изврши избор кандидата и предлог достави оснивачу. На 
основу предлога управног одбора здравствене установе, 
оснивач  у року од 15 дана од дана достављања предлога, 
именује директора. Истим чланом прописано је да за 
директора здравствене установе може бити именовано 
лице које има високу школску спрему здравствене струке 
или високу школску спрему друге струке са завршеном 
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едукацијом из области здравства менаџмента, најмање 
пет година радног стажа у области здравствене заштите и 
које испуњава и друге услове предвиђене статутом 
здравствене установе. Управни одбор Дома здравља Бор 
спровео је Законом прописану процедуру и по завршетку 
јавног конкурса на седници одржаној 27.3.2015. године у 
поступку избора кандидата донео Одлуку бр. 1639/1 о 
избору кандидата спец.др мед. Мирослава Карабашевића, 
за директора Дома здравља Бор и 31.03.2015. године 
доставио предлог оснивачу ради именовања спец.др мед. 
Мирослава Карабашевића, за директора Дома здравља 
Бор. Имајући у виду напред наведено, као и да 
предложени кандидат испуњава све услове, Скупштина 
општине Бор, 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: 022-39/2015-I 
У Бору, 16. априла 2015. године  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР                                                                                                                                  

      
       ПРЕДСЕДНИК, 

                        Душан Марковић, с.р. 
105 
На основу члана 26. Закона о јавним 

предузећима (''Службени гласник РС'', бр.119/12,116/13 - 
аутентично тумачење и 44/14 - др. закон) и члана 43. 
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 
6/15- пречишћен текст), Скупштина општине Бор, на 
седници одржаној дана 16. априла 2015. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о измени Решења о образовању и именовању 

Комисије за именовања директора јавних и јавно 
комуналних предузећа чији је оснивач општина Бор 

 
1. У Решењу о образовању и именовању 

Комисије за именовања директора јавних и јавно 
комуналних предузећа чији је оснивач општина Бор 
(''Службени лист општине Бор'' бр. 18/14 и 21/14) у тачки 
2. врши се следећа измена:  

- разрешава се Дарко Милићевић, дипломирани 
инжењер рударства, представник општине Бор, дужности 
члана Комисије, на лични захтев. 

- именује се Зоран Васковић, дипломирани 
машински инжењер, представник општине Бор, за члана 
Комисије. 

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

Број: 023-3/2015- I 
У Бору, 16. априла 2015. године     
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
 

       ПРЕДСЕДНИК, 
                         Душан Марковић, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

106 
На основу члана 13. и члана 17. Закона о јавним 

предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 119/12, 116/13-
аутентично тумачење и 44/14-др. закон)  и члана 43. 
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 
6/15-пречишћен текст), Скупштина општине Бор, на 
седници одржаној дана 16. априла 2015. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

о престанку мандата председника Надзорног одбора  
Јавног комуналног предузећа ''Водовод'', Бор 

 
I 

Славку Вукосављевићу, дипломирани инжењер 
машинства, престаје мандат председника  Надзорног 
одбора Јавног комуналног предузећа ''Водовод'', Бор, 
представник оснивача, због подношења оставке. 

 
 

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

Број: 023-24/2015-I 
У Бору, 16. априла 2015. године   

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
 

       ПРЕДСЕДНИК, 
                         Душан Марковић, с.р. 

107 
На основу члана 12. и члана 13. Закона о јавним 

предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 119/12, 116/13-
аутентично тумачење и 44/14-др. закон)  и члана 43. 
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 
6/15-пречишћен текст), Скупштина општине Бор, на 
седници одржаној дана 16. априла 2015. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

о именовању председника Надзорног одбора  
Јавног комуналног предузећа ''Водовод'', Бор 

 
I 

Милован Ступар, дипломирани инжењер 
машинства, именује се за председника  Надзорног одбора 
Јавног комуналног предузећа ''Водовод'', Бор, 
представник оснивача. 

II 
Мандат именованом траје до истека мандата 

Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа 
''Водовод'', Бор који је именован Решењем број:023-
34/2014-I од 26.9.2014. (''Службени лист општине Бор'', 
бр. 27/14). 
 

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

Број: 023-30/2015-I 
У Бору, 16. априла 2015. године   

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
 

       ПРЕДСЕДНИК, 
                         Душан Марковић, с.р. 
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