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На основу члана 20. и 32. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 
– др. закон), члана 5. и 79.  Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“, бр. 15/16) и члана 43. Статута 
општине Бор ( „Службени лист општине Бор“, бр. 6/15 – 
пречишћен текст), Скупштине општине Бор, на седници 
одржаној дана 23. септембра 2016. године донела је 
 

О Д Л У К У 
о усклађивању пословања Јавног комуналног 
предузећа “Водовод„  Бор са Законом о јавним 

предузећима 
 

I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Усклађивање оснивачког акта 
Члан 1. 

 Овом одлуком, у циљу усклађивања са 
одредбама Закона о јавним предузећима, врше се измене 
и допуне Одлуке о промени оснивачког акта  Јавног 
комуналног предузећа „Водовод“ Бор из Бора ( 
„Службени лист општине Бор“, бр. 12/13 ), које је 
уписано у регистар Агенције за привредне решењем БД 
26635/2005  од  27.06.2005. године. 
  

Циљ  оснивања јавног предузећа 
Члан 2. 

 Јавно комунално предузеће „Водовод“ Бор ( у 
даљем тексту: Предузеће) је основано ради обезбеђивања 
трајног обављања делатности снабдевање водом за пиће 
крајњих корисника, као и пружање услуга пречишћавања 
и одвођења атмосферских и отпадних вода, као и 
редовног задовољавања потреба корисника производа и 
услуга.  

Предмет одлуке 
Члан 3. 

 Овом одлуком, у складу са Законом о јавним 
предузећима, регулисана су права и обавезе Оснивача и 
Предузећа у обављању делатности од општег интереса из 
члана 2. ове Одлуке, а нарочито: 

 -  назив, седиште и матични број Оснивача; 
 -  пословно име и седиште Предузећа; 
 -  претежна делатност Предузећа; 
 - права, обавезе и одговорности оснивача према 
Предузећу и Предузећа према Оснивачу; 
 - услови и начин утврђивања и распоређивања 
добити, односно начину покрића губитака и сношењу 
ризика; 
 -  условима и начину задуживања Предузећа 
 -  заступање Предузећа; 
 -  износ основног капитала, као и опис, врста и 
вредност неновчаног улога; 
 -  органи Предузећа ; 
 -  податак о уделима оснивача у основном 
капиталу израженог у процентима; 
 -  имовина која се не може отуђити; 
 -  располагање стварима у јавној својини која су 
пренета у својину Предузећа у складу са законом; 
 -  заштита животне средине; 

 - друга питања од значаја за несметано 
обављање делатности за коју се оснива Предузеће. 
 
II  ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ 
 

Оснивач јавног предузећа 
Члан 4. 

 Оснивач Јавног комуналног предузећа 
„Водовод“ Бор је: 
 Општина Бор улица Моше Пијаде број 3 , 
матични број 07208529  
 Права оснивача остварује Скупштина општине 
Бор. ( у даљем тексту : Оснивач ). 

 
Правни статус јавног предузећа 

Члан 5. 
 Предузеће има статус правног лица, са правима, 
обававезама и одговорностима утврђеним законом. 
 Предузеће у правном промету са трећим лицима 
има сва овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун. 
 

Одговорност за обавезе јавног предузећа 
Члан 6. 

 Предузеће за своје обавезе одговара 
целокупном својом имовином. 
 Оснивач не одговара за обавезе Предузећа осим 
у случајевима прописаним законом. 
 Оснивач је дужан да обезбеди да се делатност 
од општег интереса из члана 2. ове одлуке обавља у 
континуитету. 
 

Заступање и представљање јавног предузећа 
Члан 7. 

 Предузеће заступа и представља директор. 
            Директор може да у оквиру својих овлашћења, 
овласти друго лице да предузима радње из његове 
надлежности а нарочито да заступа Предузеће пред свим 
надлежним органима у складу са Законом. 
 
III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ 

 
Пословно име јавног предузећа 

Члан 8. 
 Предузеће послује под следећим пословним 
именом: Јавно комунално предузеће „Водовод“  Бор 
 Скраћено пословно име је ЈКП „Водовод“ Бор.  
 О промени пословног имена одлучује Надзорни 
одбор Предузећа, уз сагласност Оснивача. 
 

Седиште јавног предузећа 
Члан 9. 

 Седиште Предузећа  је у Бору, улица Радомир 
Јовановић-Чоче број 16. 
 О промени седишта Предузећа одлучује 
Надзорни одбор, уз сагласност Оснивача. 
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Печат, штамбиљ и знак јавног предузећа 
Члан 10. 

 Предузеће поседује свој печат и штамбиљ са 
исписаним текстом на српском језику и ћириличним 
писмом. 
 Печат је округлог облика и садржи пуно 
пословно име и седиште Предузећа. 
 Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи 
пуно пословно име, седиште Предузећа и место за датум 
и број. 
 Предузеће има свој знак који садржи назив и 
седиште Предузећа, а који ће бити дефинисан Статутом 
Предузећа. 

 
Упис јавног предузећа у регистар 

Члан 11. 
 Предузеће се за обављање своје делатности од 
општег интереса, утврђене овом одлуком, уписује у 
регистар у складу са законом којим се уређује правни 
положај привредних друштава и поступак регистрације, у 
складу са законом. 
 

Унутрашња организација јавног предузећа 
Члан 12. 

 Предузеће послује као јединствена радна 
целина. 
 Актом директора Предузећа уређује се 
унутрашња организација и систематизација послова. 
 
IV ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 
Претежна делатност 

Члан 13. 
 Претежна делатност Предузећа је: 
-   36.00  Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција 
воде 
 Осим наведене претежне делатности, Предузеће 
ће се бавити и другим делатностима, као што су: 
 -  37.00  Уклањање отпадних вода 
 -  03.22  Слатководне аквакултуре 
 - 23.61 Производња продзвода од бетона 
намењених за грађевинарство 
 -  23.63  Производња свежег бетона 
 -  25.11 Производња металних конструкција и 
делова конструкција 
 -  25.12   Производња металних врата и прозора 
 -25.29  Производња осталих металних цистерни, 
резервоара и контејнера 
 -  25.61  Обрада и превлачење метала 
 -  25.62  Машинска обрада метала 
 -  26.51 Прозводња мерних, истраживачких и 
навигационих инструмената и   апарата 
 -  33.14  Поправка електричне опреме 
 -  37.00  Уклапање отпадних вода   
 -  42.21  Изградња цевовода 
 -  43.11  Рушење објеката 
 -  43.12  Припрема градилишта 
 -  43.21  Постављање електричних инсталација 

-43.22Постављање водоводних, канализ-
ационих, грејних и климатизационих  система 

-  43.31   Малтерисање 
-  43.32   Уградња столарије 
-  43.33    Постављање подних и зидних облога 
-  43.34    Бојење и застакљивање  
-  43.39    Остали завршни радови 
-  43.91    Кровни радови 
- 43.99 Остали непоменути специфични 
грађевински радови 
-  45.20 Одржавање и поправка моторних возила 

 -  46.69  Трговина на велико осталим машинама 
и опремом 

- 46.77 Трговина на велико отпацима и 
остацима 
-  46.90  Неспецијализована трговина на велико 
- 47.78 Остала трговина на мало новим 

производима у специјализованим продавницама 
-  49.50   Цевоводни транспорт 
- 52.21 Услужне делатности у копненом 
саобраћају 
- 71.12 Инжењерске делатности и техничко 
саветовање 
-  71.20  Техничко испитивање и анализе 
-  81.29  Услуге осталог чишћења 
-  82.99 Остале услужне активности подршке 
пословању.    

 Предузеће може без уписа у регистар да врши и 
друге делатности које служе обављању претежне 
делатности, уколико за те делатности испуњава услове 
предвиђене законом. 
 Оснивач и Предузеће могу поједина права и 
обавезе у обављању делатности из става 2. овог члана 
уредити уговором у складу са законом. 
 О промени делатности Предузећа, као и о 
обављању других делатности које служе обављању 
претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз 
сагласност Оснивача, у складу са законом. 

 
Услови за обављање делатности као делатности од 

општег интереса 
Члан 14. 

 Предузеће може да отпочне обављање 
делатности кад надлежни државни орган утврди да су 
испуњени услови за обављање те делатности у погледу: 
 1) техничке опремљености; 
 2) кадровске оспособљености; 
 3) безбедности и здравља на раду; 
 4) заштите и унапређења животне средине и 
 5) других услова прописаних законом. 
 

Оснивачка права и улагање капитала јавног 
предузећа 
Члан 15. 

 Предузеће може, уз претходну сагласност 
Оснивача, основати друштво капитала за обављање 
делатности од општег интереса из члана 2. ове одлуке, 
као и друштво капитала за обављање делатности која 
није делатност од општег интереса, у складу са Законом 
о привредним друштвима. 
 Предузеће може улагати капитал у већ основана 
друштва капитала, уз претходну сагласност оснивача.   
 На одлуку Надзорног одбора из става 1. и 2. 
овог члана сагласност даје Оснивач. 
  
V ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 
Основни капитал 

Члан 16. 
 Основни капитал Предузећа чине новчана 
средства у укупном износу од 46.782.906,56 динара. 
 Основни капитал из става 1. овог члана је удео 
Оснивача, као јединог члана са 100% учешћа у основном 
капиталу Предузећа. 
 Износ основног капитала из става 1. овог члана 
уписује се у одговарајући регистар Агенције за 
привредне регистре и представља уписани капитал 
Предузећа. 
 Усклађивање основног капитала предузећа 
врши се у складу са законом. 
 Вредност неновчаног улога оснивача утврђује 
се на основу процене извршене на начин прописан 
законом којим се уређује правни положај привредних 
друштава. 
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Имовина јавног предузећа 
Члан 17. 

 Предузеће чине право својине на покретним и 
непокретним стварима, новчана средства и хартије од 
вредности и друга имовинска права, која су пренета у 
својину Предузећа у складу са законом, укључујући и 
право коришћења на стварима у јавној својини. 
 
 Стварима у јавној својини које је Оснивач 
уложио у Предузеће преносом права коришћења, без 
преноса права својине, Предузеће не може да располаже, 
нити да их даље уступа на коришћење, без сагласности 
Оснивача. 
 Предузеће управља и располаже својом 
имовином у складу са законом, оснивачким актом и 
Статутом. 

Члан 18. 
 Средства у јавној својини могу се улагати у 
капитал Предузећа, у складу са законом и актима 
Оснивача. 
 По основу улагања средстава из става 1. овог 
члана општина Бор стиче уделе у Предузећу, као и права 
по основу тих удела. 
 Капитал у Предузећу  подељен на уделе уписује 
се у регистар. 

 
 Повећање и смањење оснивачког капитала 

Члан 19. 
 О повећању или смањењу основног капитала 
Предузећа одлучује Оснивач, у складу са законом.  

 
Средства јавног предузећа 

Члан 20. 
 Предузеће, у обављању својих делатности, 
стиче и прибавља средства из следећих извора: 

– продајом производа и услуга, 
– из кредита, 
– из донација и поклона, 
– из буџета оснивача и буџета Републике  

Србије, буџета аутономне покрајине и 
– из осталих извора, у складу са законом. 

 
Расподела добити 

Члан 21. 
 Предузеће је дужно да део остварене добити 
уплати у буџет општине Бор, по завршном рачуну за 
претходну годину. 
 Висина и рок за уплату добити из става 1. овог 
члана утврђује се у складу са законом и Одлуком о 
буџету општине за наредну годину. 

 
Начела за одређивање цене услуга 

Члан 22. 
 Елементи за образовање цена производа и 
услуга Предузећа уређују се посебном одлуком, коју 
доноси Надзорни одбор, по уз сагласност Оснивача, у 
складу са законом. 
 Висина накнаде за испоруку воде формира се у 
складу са начелима прописаним законом којим је уређена 
комунална делатност, и то:  

1) начелом „потрошач плаћа“; 
2) начелом „загађивач плаћа“; 
3) начелом довољности цене да покрије  

пословне расходе; 
4) начелом усаглашености цена комуналних  

услуга са начелом приступачности; 
5) начелом непостојања разлике у ценама 

између различитих категорија потрошача, сем ако се 
разлика заснива на различитим трошковима 
обезбеђивања комуналне услуге. 

 
 

Цене производа и услуга предузећа 
Члан 23. 

 Елементи за одређивање цена комуналних 
услуга су : 
 1) пословни расходи исказани у пословним 
књигама и финансијским извештајима; 
 2) расходи за изградњу и реконструкцију 
објеката комуналне инфраструктуре и набавку опреме, 
према усвојеним програмима и плановима вршиоца 
комуналне делатности на које је јединица локалне 
самоуправе дала сагласност; 
 3) добит вршиоца комуналне делатности. 
 Средства која су намењена за финансирање 
обнове и изградње објеката комуналне инфраструктуре 
исказују се посебно и могу се употребити само за те 
намене.  

Усвајање захтева за измену цена  
Члан 24. 

 Предузеће је обавезно да захтев за измену цена 
производа и услуга укључи у свој годишњи програм 
пословања, у складу са чланом 27. ове одлуке. 
 Када се значајније промене вредности 
елемената, који су укључени у методологију за 
обрачунавање цена, Предузеће може да током пословне 
године да поднесе Оснивачу детаљно образложен захтев 
за одобрење измене цена комуналних услуга, заједно са 
изменама годишњег програма пословања.   
 Измене годишњег програма пословања са 
предлогом за измену цена се достављају се Оснивачу.  

 
Унапређење рада и развоја предузећа 

Члан 25. 
 Унапређење рада и развоја Предузећа заснива 
се на дугорочном и средњорочном плану рада и развоја. 
 Плановима и програмом рада из става 1. ове 
одлуке, утврђују се пословна политика и развој 
Предузећа, одређују се непосредни задаци и утврђују 
средства и мере за њихово извршавање. 
 Планови и програми рада Предузећа морају се 
заснивати на законима којима се уређују одређени 
односи у делатностима којима се бави Предузеће, 
Стратегији управљања водом и Водопривредном 
основом Републике Србије. 
 

Планови и програми 
Члан 26. 

 Планови и програми Предузећа су: 
 - годишњи програма пословања, 
- средњорочни план пословне стратегије и развоја 
Предузећа,  
- дугорочни план пословне стратегије и развоја 
Предузећа, 
 - финансијски планови и 
 - други планови и програми (посебни програми 
за коришћење субвенције, гаранције или других 
средстава). 
 Планови и програми Предузећа из става 1. 
алинеја 1, 2, 3. и 4. овог члана, достављају се Оснивачу 
најкасније у року од 15 дана од дана усвајања акта о 
буџету јединице локалне самоуправе. 
 Планови и програми се сматрају донетим када 
на њих сагласност да Оснивач. 
 

Члан 27. 
 Годишњи, односно трогодишњи програм 
пословања Предузећа садржи, нарочито: 
 1) планиране изворе прихода и позиције 
расхода по наменама; 
 2) планиране набавке; 
 3) план инвестиција; 
 4) планирани начин расподеле добити, односно 
планирани начин покрића губитка; 
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 5) елементе за целовито сагледавање цена 
производа и услуга; 
 6) план зарада и запошљавања; 
 7) критеријуме за коришћење средстава за 
помоћ, спортске активности, пропаганду и 
репрезентацију. 
 Измене и допуне годишњег, односно 
трогодишњег програма пословања могу се вршити 
искључиво из стратешких и државних интереса или 
уколико се битно промене околности у којима јавно 
предузеће послује.  

Члан 28. 
 Ако Надзорни одбор Предузећа до почетка 
календарске године не донесе годишњи, односно 
трогодишњи програм пословања, до доношења тог 
програма зараде запосленима се обрачунавају и 
исплаћују на начин и под условима утврђеним 
годишњим, односно трогодишњим програмом пословања 
за претходну годину. 

Члан 29. 
 Предузеће је дужно да Општинском већу 
доставља тромесечне извештаје о реализацији годишњег, 
односно трогодишњег програма пословања. 
 Извештај из става 1. овог члана доставља се у 
року од 30 дана од дана истека тромесечја. 
 
VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И 
ОСНИВАЧА 

Права оснивача 
Члан 30. 

 По основу учешћа у основном капиталу 
Предузећа, општина, као Оснивач има следећа права: 
 - право управљања Предузећем на начин 
утврђен Статутом Предузећа; 
 -право на учешће у расподели добити 
Предузећа; 
 - право да буду информисани о пословању 
Предузећа; 
 -  право да учествују у расподели ликвидационе 
или стечајне масе, након престанка 
Предузећа стечајем или ликвидацијом, а по измирењу 
обавеза и  
 -  друга права у складу са законом. 
 

Обезбеђење општег интереса 
Члан 31. 

 Ради обезбеђења општег интереса у делатности 
за коју је Предузеће основано, Оснивач даје сагласност 
на: 
 -  Статут Предузећа; 
 - давање гаранција, авала, јемства, залога и 
других средстава обезбеђења за послове који нису из 
оквира делатности од општег интереса; 
 - располагање (прибављање и отуђење) 
средствима у јавној својини која су пренета у својину  
Предузећа, веће вредности, која је у непосредној функији 
обављања делатности од општег интереса 
 -   улагања капитала; 
 -   статусне промене; 
 - акт о процени вредности капитала и 
исказивању тог капитала у акцијама, као и на програм и 
одлуку о својинској трансформацији и 
 - друге одлуке којима се уређује обављање 
делатности од општег интереса у складу са законом и 
овим уговором. 

 
Континуирано и квалитетно пружање услуга 

Члан 32. 
 Предузеће је дужно да делатност од општег 
интереса за коју је основано обавља на начин којим се 
обезбеђује редовно, континуирано и квалитетно пружање 
услуга крајњим корисницима. 

Несметано функционисање постројења и опреме 
Члан 33. 

 Предузеће је дужно да предузима мере и 
активности за редовно одржавање и несметано 
функционисање постројења и других објеката 
неопходних за обављање своје делатности, у складу са 
законима и другим прописима којима се уређују услови 
обављања делатности од општег интереса због које је 
основано. 

Поремећај у пословању 
Члан 34. 

 У случају поремећаја у пословању Предузећа, 
Оснивач ће предузти мере којима ће обезбедити услове 
за несметан рад и пословање предузећа у обављању 
делатности од општег интереса, у складу са законом, а 
нарочито : 
 - промену унутрашње организације Предузећа. 
 -  разрешење Надзорног одбора и директора, 
 - ограничење права огранка Предузећа да 
иступа у правном промету са трећим лицима,   
 - ограничење у погледу права располагања 
појединим срдствима у јавној својини, 
 - друге мере одређене законом којим се уређују 
услови и начин обављања делатности од општег интереса 
и овом одлуком. 
 
VII ПОСЛОВАЊЕ ПОД ТРЖИШНИМ УСЛОВИМА 
 

Пословање под тржишним условима 
Члан 35. 

 Предузеће послује по тржишним условима, 
ради стицања добити, у складу са законом. 

 
Пружање услуга корисницима са територије других 

општина. 
Члан 36. 

 У обављању своје претежне делатности, 
Предузеће своје производе и услуге може испоручивати, 
односно пружати и корисницима са територије других 
општина и градова, под условом да се ни на који начин 
не угрожава редовно, континуирано и квалитетно 
снабдевање крајњих корисника са територије општине 
Бор. 
 
VIII  ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Органи јавног предузећа 
Члан 37. 

 Органи Предузећа су: 
 1) надзорни одбор 
 2) директор 
 
1) Надзорни одбор 

 
Састав Надзорног одбора 

Члан 38. 
 Надзорни одбор Предузећа има три члана, од 
којих је један председник.  
 Председника и чланове надзорног одбора 
Предузећа, од којих је један члан из реда запослених, 
именује Оснивач, на период од четири године, под 
условима, на начин и по поступку утврђеним законом, 
статутом општине и овом одлуком. 
 Члан Надзорног одбора из реда запослених 
предлаже се на начин и по поступку који је утврђен 
Предузећа. 
  

Услови за чланове Надзорног одбора 
Члан 39. 

 За председника и члана Надзорног одбора 
Предузећа именује се лице које испуњава услове 
предвиђене законом. 
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 Председник и чланови надзорног одбора дужни 
су да се додатно стручно усавршавају у области 
корпоративног управљања, у складу са Програмом за 
додатно стручно усавршавање који утврђује Влада. 

 
Члан 40. 

 Представник запослених у надзорном одбору 
мора испуњавати услове из члана 39. одлуке, као и 
додатна два услова: 
 1) да није био ангажован у вршењу ревизије 
финансијских извештаја предузећа у последњих пет 
година и  
 2) да није члан политичке странке; 

 
Члан 41. 

 Надзорни одбор, директор и извршни директор 
не могу предлагати представника запослених у 
надзорном одбору. 

 
Престанак мандата чланова Надзорног одбора 

Члан 42. 
 Мандат председнику и члановима Надзорног 
одбора престаје под условима предвиђеним законом. 
 Председник и чланови Надзорног одбора којима 
је престао мандат, дужни су да врше своје дужности до 
именовања новог надзорног одбора, односно именовања 
новог председника или члана надзорног одбора, а 
најдуже шест месеци. 

 
Надлежност Надзорног одбора 

Члан 43. 
 Надзорни одбор: 
 1) доноси дугорочни и средњорочни план 
пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово 
спровођење; 
 2) доноси годишњи, односно трогодишњи 
програм пословања Предузећа, усклађен са дугорочним и 
средњорочним планом пословне стратегије и развоја из 
тачке 1) овог члана; 
 3) усваја извештај о степену реализације 
годишњег, односно трогодишњег програма пословања; 
 4) усваја тромесечни извештај о степену 
усклађености планираних и реализованих активности; 
 5) усваја финансијске извештаје; 
 6) доноси Статут Предузећа; 
 7) надзире рад директора; 
 8) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, 
унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику 
управљања ризицима; 
 9) доноси одлуку о расподели добити 
Предузећа, односно начину покрића губитка; 
 10) доноси инвестиционе програме и 
критеријуме за инвестициона улагања; 
 11) даје сагласност директору за предузимање 
послова или радњи у складу са овим законом, статутом и 
одлуком оснивача; 
 12) доноси одлуку о давању или одузимању 
прокуре; 
 13) закључује уговор о раду са директором, у 
складу са законом којим се уређују радни односи; 
 14) доноси одлуку о располагању (прибављање 
и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у 
својину Предузећа, велике вредности, која је у 
непосредној функцији обављања делатности од општег 
интереса, утврђених оснивачким актом; 
 
 15) доноси одлуку о висини цена услуга; 
 16) одлучује о улагању капитала Предузећа; 
 17) одлучује о статусним променама Предузећа; 
 18) одлучује о оснивању зависних друштава 
капитала; 

 19) одлучује о смањењу и повећању капитала 
Предузећа; 
 20) одлучује о издавању, продаји и куповини 
удела, као и продаји удела у Предузећу или куповини 
удела или акција у другом предузећу, односно 
привредном друштву; 
 21) доноси акт о исплати стимулације 
директора и извршног директора; 
 22) врши друге послове у складу са законом, 
овом одлуком и Статутом. 
 Одлуке из става 1. тач. 1), 2), 6), 9), 14), 15), 19), 
20), и 22) овог члана Надзорни одбор доноси уз 
сагласност Оснивача. 
 Одлуке из става 1. тач. 16), 17) и 18) овог члана 
Надзорни одбор доноси уз претходну сагласност 
Оснивача . 
 Одлуке из става 1. тач. 21) овог члана Надзорни 
одбор доноси уз претходну сагласност Општинског већа. 

Члан 44. 
 Надзорни одбор одлучује већином гласова 
својих чланова. 
 Надзорни одбор не може пренети право на 
одлучивање о питањима из свог делокруга на директора 
или другог запосленог у Предузећу. 
 

Члан 45. 
 Председник и чланови Надзорног одбора 
Предузећа имају право на одговарајућу накнаду за рад у 
надзорном одбору. 
 Висина накнаде из става 1. овог члана, утврђује 
се у складу подзаконским актима. 
 
2) Директор  

Члан 46. 
  
 Директора предузећа именује Оснивач на 
период од четири године, а на основу спроведеног јавног 
конкурса. 
 Директор Предузећа  заснива радни однос на 
одређено време.  
 Директор предузећа је функционер који обавља 
јавну функцију. 
 Директор не може имати заменика. 
 

Надлежности директора 
Члан 47. 

 1) представља и заступа Предузеће; 
 2) организује и руководи процесом рада; 
 3) води пословање Предузећа  ; 
 4) одговара за законитост рада Предузећа, за 
реализацију одлука и других аката Скупштине општине, 
Председника општине и Општинског већа; 
 5) предлаже дугорочни и средњорочни план 
пословне стратегије и развоја Предузећа и одговоран је 
за њихово спровођење; 
 6) предлаже годишњи, односно трогодишњи 
програм пословања Предузећа и одговоран је за његово 
спровођење; 
 7) предлаже финансијске извештаје; 
 8) предлаже доношење посебног програма 
коришћења средстава из буџета општине (субвенције, 
гаранције или коришћење других средства); 
 9) извршава одлуке Надзорног одбора; 
 10) бира извршне директоре; 
 11) бира представнике Предузећа у скупштини 
друштва капитала чији је једини власник Предузеће, по 
претходно прибављеној сагласности Оснивача; 
 
 12) закључује уговоре о раду са извршним 
директорима, у складу са законом којим се уређују радни 
односи; 
 13) доноси акт о систематизацији; 
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 14) предлаже Надзорном одбору доношење акта 
о исплати стимулације извршним директорима; 
 15) предлаже Надзорном одбору доношење 
одлука и других аката из делокруга директора; 
 16) одлучује о појединачним правима, 
обавезама и одговорностима запослених у складу са 
законом, колективним уговором и Статутом предузећа; 
 17) доноси план набавки за текућу годину; 
 18) доноси одлуке у поступцима јавних набавки 
и набавки на које се не примењује закон о јавним 
набавкама,  
 19) врши друге послове одређене законом, овом 
Одлуком и Статутом Предузећа. 
  

Услови за избор директора 
Члан 48. 

 За директора Предузећа, може бити именовано 
лице које испуњава услове предвиђене законом. 
           Статутом Предузећа могу бити одређени и други 
услови које лице мора да испуни да би било именовано за 
директора Предузећа. 

 
Извршни директор 

Члан 49. 
 Директор може бирати извршне директоре за 
вођење послова из одређених области од значаја за 
успешно функционисање Предузећа.  
 Извршни директор за свој рад одговара 
директору. 
 Извршни директор обавља послове у оквиру 
овлашћења које му је одредио директор, у складу са овом 
Одлуком и Статутом Предузећа. 
 Извршни директор не може имати заменика. 
 Извршни директор мора бити у радном односу 
у Предузећу. 

Члан 50. 
 За извршног директора Предузећа бира се лице 
које испуњава услове предвиђене законом. 
 Поред услова из става 1. овог члана, лице које 
се бира за извршног директора мора имати три године 
радног искуства на пословима за које ће бити задужен у 
јавном предузећу. 
 Предузеће не може имати више од седам 
извршних директора, а број извршних директора 
утврђује се Статутом Предузећа. 
 

Зарада директора и извршног директора 
Члан 51. 

 Директор и извршни директор имају право на 
зараду, а могу имати и право на стимулацију, у складу са 
подзаконским актом. 
 Одлуку о исплати стимулације директора и 
извршног директора доноси Надзорни одбор Предузећа, 
уз предходну сагласност Општинског већа. 
 Одлука о исплати стимулације извршног 
директора доноси се на предлог директора. 
 

Поступак именовања директора 
Члан 52. 

 Предузећа именује се након спроведеног јавног 
конкурса, у складу са законом, подзаконским актима, 
Статутом општине и овом одлуком. 
 Јавни конкурс спроводи Комисија за 
спровођење конкурса за избор директора. 
 
 
 Комисија јединице локалне самоуправе има пет 
чланова, од којих је један председник. 
 Комисију из става 3. овог члана образује 
Оснивач. 
  Председник и чланови комисије не могу бити 
народни посланици, посланици у скупштини аутономне 

покрајине, одборници у скупштини општине Бор, као ни 
постављена лица у органима државне управе, органима 
аутономне покрајине или органима јединице локалне 
самоуправе. 

Члан 53. 
 Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор 
директора Предузећа доноси Оснивач, на предлог 
Општинског већа. 
 Иницијативу за доношење одлуке из става 1. 
Овог члана може покренути и Надзорни одбор 
Предузећа, преко Општинске управе.  
 Општинска управа доставља Општинском већу 
текст огласа о јавном конкурсу. 
 Оглас о јавном конкурсу садржи нарочито: 
податке о предузећу, пословима, условима за именовање 
директора Предузећа, месту рада, стручној 
оспособљености, знањима и вештинама које се оцењују у 
изборном поступку и начину њихове провере, року у 
коме се подносе пријаве, податке о лицу задуженом за 
давање обавештења о јавном конкурсу, адресу на коју се 
пријаве подносе, као и податке о доказима који се 
прилажу уз пријаву. 
 Оглас о јавном конкурсу за избор директора 
Предузећа објављује се у "Службеном гласнику 
Републике Србије", у Службеном листу општине Бор у 
најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају 
на целој територији Републике Србије, као и на интернет 
страници општине Бор. 
 Рок за објављивање огласа из става 4. овог 
члана у "Службеном гласнику Републике Србије" не 
може бити дужи од осам дана од дана доношења одлуке 
о спровођењу јавног конкурса за избор директора јавног 
предузећа. 
 Пријава на јавни конкурс за избор директора 
јавног предузећа подноси се у року од 30 дана од дана 
објављивања јавног конкурса у "Службеном гласнику 
Републике Србије". 
 Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које 
нису приложени сви потребни докази, Комисија одбацује 
закључком против кога није допуштена посебна жалба. 
 

Члан 54. 
 Решење о именовању директора је коначано. 
 Решење о именовању директора Предузећа, са 
образложењем, објављује се у ''Службеном гласнику РС'', 
Службеном листу општине Бор и на интернет страници 
општине Бор. 

Члан 55. 
 Именовани кандидат дужан је да ступи на 
функцију у року од осам дана од дана објављивања 
решења о именовању у "Службеном гласнику Републике 
Србије". 
 Рок из става 1. овог члана, из нарочито 
оправданих разлога, може се продужити за још осам 
дана. 

Мандат директора 
Члан 56. 

 Мандат директора престаје истеком периода на 
који је именован, оставком или разрешењем. 
 Поступак за именовање директора покреће се 
шест месеци пре истека периода на који је именован, 
односно у року од 30 дана од дана подношења оставке 
или разрешења. 

Оставка директора 
Члан 57. 

 Оставка се у писаној форми подноси Оснивачу. 
 

Разрешење 
Члан 58. 

 Предлог за разрешење директора Предузећа, 
подноси Општинско веће. 
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 Предлог из става 1. овог члана може поднети и 
Надзорни одбор Предузећа, преко надлежне Општинске 
управе. 
 Предлог за разрешење мора бити образложен, 
са прецизно наведеним разлозима због којих се предлаже 
разрешење и доставља се директору који има право да се 
у року од 20 дана изјасни о разлозима због којих се 
предлаже разрешење. 
 Пошто директору пружи прилику да се изјасни 
о постојању разлога за разрешење и утврди потребне 
чињенице, Општинско веће, предлаже доношење 
одговарајућег решења. 
 Против решења о разрешењу жалба није 
допуштена, али се може водити управни спор. 
 

Члан 59. 
 Оснивач разрешава или може разрешити 
директора Предузећа под условима предвиђеним 
законом. 

Суспензија директора 
Члан 60. 

 Уколико у току трајања мандата против 
директора буде потврђена оптужница, Оснивач доноси 
решење о суспензији директора Предузећа . 
 Суспензија траје док се поступак правноснажно 
не оконча. 
  

Вршилац дужности директора 
Члан 61. 

 Оснивач може именовати вршиоца дужности 
директора до именовања директора предузећа по 
спроведеном јавном конкурсу или у случају суспензије 
директора. 
 Период обављања функције вршиоца дужности 
директора не може бити дужи од једне године. 
 Исто лице не може бити два пута именовано за 
вршиоца дужности директора. 
 Вршилац дужности директора мора испуњавати 
услове за именовање директора Предузећа из члана 48. 
ове одлуке. 
 Вршилац дужности има сва права, обавезе и 
овлашћења која има директор Предузећа. 
 
IХ   ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ 
 

Поремећаји у пословању 
Члан 62. 

 У случају поремећаја у пословању Предузећа 
Оснивач, може предузети мере прописане законом, ради 
обезбеђења услова за несметано функционисање и 
обављање делатности од општег интереса, а нарочито: 

– промену унутрашње организације  
Предузећа; 

– разрешење Надзорног одбора и директора  
и именовање привременог органа Предузећа; 

– ограничење права појединих делова  
Предузећа да иступају у правном промету са трећим 
лицима; 

– ограничење у погледу права располагања  
појединим средствима у јавној својини; 

– друге мере одређене законом којим се  
одређују делатности од општег интереса. 
 За време ратног стања или непосредне ратне 
опасности, у складу са одлуком  Владе, Оснивач може у 
Предузећу утврдити организацију за извршавање послова 
од стратешког значаја за Републику Србију, аутономну 
покрајину или општину Бор. 
 

Остваривање права на штрајк 
Члан 63. 

 У Предузећу право на штрајк остварује се у 
складу са законом. 

 У случају да у предузећу нису обезбеђени 
услови за остваривање редовног процеса рада услед више 
силе, Оснивач, ако оцени да могу наступити штетне 
последице за живот и здравље људи или њихову 
безбедност и безбедност имовине или друге штетне 
неотклоњиве последице, поступа у складу са законом. 
 

Унутрашња организација 
Члан 64. 

 Статутом, општим актима и другим актима 
Предузећа ближе се уређују унутрашња организација 
Предузећа, делокруг органа и друга питања од значаја за 
рад и пословање Предузећа, у складу са законом и овим 
уговором. 

Радни односи 
Члан 65. 

 Права, обавезе и одговорности запослених из 
радног односа уређују се колективним уговором 
Предузећа у складу са законом и актима оснивача. 
 Колективни уговор Предузећа мора бити 
сагласан са законом, општим и посебним колективним 
уговором. 

 
Безбедност и здравље запослених на раду 

Члан 66. 
 Права, обавезе и одговорности у вези са 
безбедношћу и здрављем на раду остварују се у складу са 
законом и прописима донетим на основу закона, а ближе 
се уређују колективним уговором, општим актима 
Предузећа или уговором о раду. 
  

Заштита животне средине 
Члан 67. 

 Предузеће је дужно да у обављању своје 
делатности обезбеђује потребне услове за заштиту и 
унапређење животне средине и да спречава узроке и 
отклања штетне последице које угрожавају природне и 
радом створене вредности човекове средине. 
 Статутом Предузећа детаљније се утврђују 
активности предузећа ради заштите животне средине, 
сагласно закону и прописима оснивача који регулишу 
област заштите животне средине. 
 

Јавност рада предузећа 
Члан 68. 

 Предузеће  дужно је да на својој интернет 
страници објави: 
 1) радне биографије чланова Надзорног одбора, 
директора и извршних директора; 
 2) организациону структуру; 
 3) годишњи, односно трогодишњи програм 
пословања, као и све његове измене и допуне, односно 
извод из тог програма ако јавно предузеће има 
конкуренцију на тржишту; 
 4) тромесечне извештаје о реализацији 
годишњег, односно трогодишњег програма пословања; 
 5) годишњи финансијски извештај са 
мишљењем овлашћеног ревизора; 
 6) друге информације од значаја за јавност. 
 

Доступност информација 
Члан 69. 

 Доступност информација од јавног значаја 
Предузеће врши у складу са одредбама закона који 
регулише област слободног приступа информацијама од 
јавног значаја. 

Пословна тајна 
Члан 70. 

 Пословном тајном сматрају се исправе и подаци 
утврђени одлуком директора или Надзорног одбора 
Предузећа чије би саопштавање неовлашћеном лицу 



1018     БРОЈ 15                           „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“                                 23. септембар 2016.                 
 
било противно пословању Јавног комуналног предузећа 
и штетило би његовом пословном угледу и интересима. 
 
X    СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ 
 

Општи акти 
Члан 71. 

 Општи акти Предузећа  су Статут и други 
општи акти утврђена законом. 
 Статут је основни општи акт Предузећа.  
 Други општи акти Предузећа морају бити у 
сагласности са Статутом Предузећа. 
 Појединични акти које доносе органи и 
овлашћени појединци у Предузећу, морају бити у складу 
са општим актима Предузећа. 

 
XI   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 72. 
 Предузеће дужно је да Статут и друга општа 
акта усагласи са законом и овом Одлуком у року од 90 
дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 
 

Члан 73. 
 Чланови Надзорног одбора Предузећа, који не 
испуњавају услове из члана 39. и 40. ове одлуке, 
разрешиће се, а нови именовати у року од 90 дана од 
дана ступања на снагу ове одлуке. 
 Председник и чланови Надзорног одбора 
Предузећа разрешавају се пре истека периода на који су 
именовани уколико Надзорни одбор не донесе дугорочни 
и средњорочни план пословне стратегије и развоја у року 
од годину дана од дана ступања на снагу овог Закона о 
јавним предузећима, односно најкасније до 4. марта 2017. 
године.  

Члан 74. 
 Предузеће наставља са радом у складу са овом 
одлуком и Законом о јавним предузећима („Службени 
гласник РС”, број 15/16). 
 

Члан 75. 
 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о промени оснивачког акта  Јавног  предузећа 
„Водовод“ Бор  ( „Службени лист општине Бор“, бр. 
12/13 ). 

Члан 76. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог да од дана 
објављивања у ''Службеном листу општине Бор“. 
 

Број: 023-52/2016-I 
У Бору, 23. септембра 2016. године 
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На основу члана 20. и 32. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 
– др.закон), члана 5. и 79. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“, бр. 15/16) и члана 43. Статута 
општине Бор („Службени лист општине Бор“, бр. 6/15 – 
пречишћен текст), Скупштина општине Бор, на седници 
одржаној дана 23. септембра 2016. године донела је 

 
О Д Л У К У 

о усклађивању пословања Јавног комуналног 
предузећа “Топлана“ Бор са Законом о јавним 

предузећима 
 

 

I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Усклађивање оснивачког акта 
Члан 1. 

 Овом одлуком, у циљу усклађивања са 
одредбама Закона о јавним предузећима, врше се измене 
и допуне Одлуке о промени оснивачког акта Јавног 
комуналног предузећа „Топлана“ Бор из Бора ( 
„Службени лист општине Бор“, бр. 12/13), које је 
уписано у регистар Агенције за привредне решењем број 
34029 од 07.08.2005. године. 

 
 Циљ  оснивања јавног предузећа 

Члан 2. 
 Јавно комунално предузеће „Топлана“ Бор ( у 
даљем тексту: Предузеће )је основано ради обезбеђивања 
услова за производњу и снабдевање корисника паром и 
топлом водом, као и ради обезбеђивања трајног 
обављања делатности од општег интереса и уредног 
задовољења потреба крајњих корисника услуга.  

 
Предмет одлуке 

Члан 3. 
 Овом одлуком, у складу са Законом о јавним 
предузећима, регулисана су права и обавезе Оснивача и 
Предузећа у обављању делатности од општег интереса из 
члана 2. ове  
одлуке, а нарочито: 

 -  назив, седиште и матични број Оснивача; 
 -  пословно име и седиште Предузећа; 
 -  претежна делатност Предузећа; 
 - права, обавезе и одговорности Оснивача према 
Предузећу и Предузећа према Оснивачу; 
 - услови и начин утврђивања и распоређивања 
добити, односно начину покрића губитака и сношењу 
ризика; 
 -  условима и начину задуживања Предузећа; 
 -  заступање Предузећа; 
 -  износ основног капитала, као и опис, врста и 
вредност неновчаног улога; 
 -  органи Предузећа; 
 -  податак о уделима оснивача у основном 
капиталу израженог у процентима; 
 -  имовина која се не може отуђити; 
 - располагање стварима у јавној својини која су 
пренета у својину Предузећа у складу са законом; 
 -  заштита животне средине; 
 - друга питања од значаја за несметано 
обављање делатности за коју се оснива Предузеће. 
 
II  ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ 
 

Оснивач јавног предузећа 
Члан 4. 

 Оснивач Јавног комуналног предузећа „ 
Топлана“ Бор је: 
 Општина Бор улица Моше Пијаде број 3, 
матични број 07208529.  
 Права оснивача остварује Скупштина општине. 
( у даљем тексту: Оснивач) 

 
Правни статус јавног предузећа 

Члан 5. 
 Предузеће има статус правног лица, са правима, 
обававезама и одговорностима утврђеним законом. 
 Предузеће у правном промету са трећим лицима 
има сва овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун. 
 

Одговорност за обавезе јавног предузећа 
Члан 6. 

 Предузеће  за своје обавезе одговара 
целокупном својом имовином. 
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 Оснивач не одговара за обавезе Предузећа, 
осим у случајевима прописаним законом. 
 Оснивач је дужан да обезбеди да се делатност 
од општег интереса из члана 2. ове одлуке обавља у 
континуитету. 
 

Заступање и представљање јавног предузећа 
Члан 7. 

 Предузеће заступа и представља директор.  
 Директор може да у оквиру својих овлашћења, 
овласти друго лице да предузима радње из његове 
надлежности а нарочито да заступа Предузеће пред свим 
надлежним органима у складу са Законом. 
 
III    ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ 

 
Пословно име јавног предузећа 

Члан 8. 
 Предузеће послује под следећим пословним 
именом : Јавно комунално предузеће „ Топлана“ Бор. 
 Скраћено пословно име је ЈКП „ Топлана“ Бор .  
 О промени пословног имена одлучује Надзорни 
одбор, уз сагласност Оснивача. 
 

Седиште јавног предузећа 
Члан 9. 

 Седиште Предузећа је у Бору, улица Ђорђа 
Андрејевића Куна број 16. 
 О промени седишта Предузећа одлучује 
Надзорни одбор, уз сагласност Оснивача. 
 

Печат, штамбиљ и знак јавног предузећа 
Члан 10. 

Предузеће поседује свој печат и штамбиљ са 
исписаним текстом на српском језику и ћириличним 
писмом. 
 Печат је округлог облика и садржи пуно 
пословно име и седиште Предузећа. 
 Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи 
пуно пословно име, седиште Предузећа и место за датум 
и број. 
 Предузеће има свој знак који садржи назив и 
седиште Предузећа, а који ће бити дефинисан Статутом 
Предузећа. 

 
Упис јавног предузећа у регистар 

Члан 11. 
 Предузеће се за обављање своје делатности од 
општег интереса, утврђене овом одлуком, уписује у 
регистар у складу са законом којим се уређује правни 
положај привредних друштава и поступак регистрације, у 
складу са законом. 
 

Унутрашња организација јавног предузећа 
Члан 12. 

 Предузеће послује као јединствена радна 
целина. 
 Актом директора Предузећа уређује се 
унутрашња организација и систематизација послова. 

 
IV    ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 
Претежна делатност 

Члан 13. 
 Претежна делатност Предузећа је: 

-   35.30  Снабдевање паром и климатизација 
 Осим наведене претежне делатности, Предузеће 
ће се бавити и другим делатностима, као што су: 
  - 43.21   изградња цевовода 

 - 43.22   постављање водоводних, 
канализационих, грејних и климатизационих 
система 

-  43.29   остали инвестициони радови у 
грађевинарству 
- 46.74 трговина на мало металном робом, 

инсталационим материјалима, опремом и прибором за 
грејање 

-  47.19   остала трговина на мало у 
неспецијализованим продавницама 
- 47.52 трговина на мало металном робом, 

бојама и стаклом у специјализованим продавницама 
- 52.10  складиштење 
- 62.01  рачунарско програмирање 
- 63.11  обрада података, хостинг и слично 
- 69.20  рачуноводствени, књиговодствени и 
ревизорски послови, пореско саветовање. 

   Предузеће може без уписа у регистар да врши и 
друге делатности које служе обављању претежне 
делатности, уколико за те делатности испуњава услове 
предвиђене законом. 
 О промени делатности Предузећа, као и о 
обављању других делатности које служе обављању 
претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз 
сагласност Оснивача, у складу са законом. 

 
Услови за обављање делатности као делатности од 

општег интереса 
Члан 14. 

 Предузеће може да отпочне обављање 
делатности кад надлежни државни орган утврди да су 
испуњени услови за обављање те делатности у погледу: 
 -  техничке опремљености; 
 -  кадровске оспособљености; 
  -  безбедности и здравља на раду; 
 -  заштите и унапређења животне средине и 
 -  других услова прописаних законом. 

 
Оснивачка права и улагање капитала јавног 

предузећа 
Члан 15. 

 Предузеће може, уз претходну сагласност 
Оснивача, основати друштво капитала за обављање 
делатности од општег интереса из члана 2. ове одлуке, 
као и друштво капитала за обављање делатности која 
није делатност од општег интереса, у складу са Законом 
о привредним друштвима. 
 
 Предузеће може улагати капитал у већ основана 
друштва капитала, уз претходну сагласност оснивача.   
 На одлуку Надзорног одбора из става 1. и 2. 
овог члана сагласност даје Оснивач. 
 
V   ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 
Основни капитал 

Члан 16. 
 Основни капитал Предузећа чине новчана 
средства у укупном износу од 513.351.167,60 динара. 
 Основни капитал из става 1. овог члана је удео 
Оснивача, као јединог члана са 100% учешћа у основном 
капиталу Предузећа. 
 Износ основног капитала из става 1. овог члана 
уписује се у одговарајући регистар Агенције за 
привредне регистре и представља уписани капитал 
предузећа „ Топлана“ Бор. 
 Усклађивање основног капитала 
предузећа врши се у складу са законом. 
 Вредност неновчаног улога оснивача утврђује 
се на основу процене извршене на начин прописан 
законом којим се уређује правни положај привредних 
друштава. 
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Имовина јавног предузећа 
Члан 17. 

 Предузеће чине право својине на покретним и 
непокретним стварима, новчана средства и хартије од 
вредности и друга имовинска права, која су пренета у 
својину Предузећа у складу са законом, укључујући и 
право коришћења на стварима у јавној својини. 
 Стварима у јавној својини које је Оснивач 
уложио у Предузеће преносом права коришћења, без 
преноса права својине, Предузеће не може да располаже, 
нити да их даље уступа на коришћење, без сагласности 
Оснивача. 
 Предузеће управља и располаже својом 
имовином у складу са законом, оснивачким актом и 
Статутом. 

Члан 18. 
 Средства у јавној својини могу се улагати у 
капитал Предузећа, у складу са законом и актима 
Оснивача. 
 По основу улагања средстава из става 1. овог 
члана општина стиче уделе у Предузећу, као и права по 
основу тих удела. 
 Капитал у Предузећу  подељен на уделе уписује 
се у регистар. 

 
Повећање и смањење оснивачког капитала 

Члан 19. 
 О повећању или смањењу основног капитала 
Предузећа одлучује Оснивач у складу са законом. 
 

Средства јавног предузећа 
Члан 20. 

 Предузеће, у обављању својих делатности, 
стиче и прибавља средства из следећих извора: 

-   продајом производа и услуга, 
-   из кредита, 
-   из донација и поклона 

 - из буџета оснивача и буџета Републике 
Србије, буџета аутономне покрајине и 

-   из осталих извора, у складу са законом. 
 

Расподела добити 
Члан 21. 

 Предузеће је дужно да део остварене добити 
уплати у буџет општине, по завршном рачуну за 
претходну годину. 
 Висина и рок за уплату добити из става 1. овог 
члана утврђује се у складу са законом и Одлуком о 
буџету општине за наредну годину. 

 
Начела за одређивање цене услуга 

Члан 22. 
 Елементи за образовање цена производа и 
услуга Предузећа уређују се посебном одлуком, коју 
доноси Надзорни одбор, по уз сагласност Оснивача, у 
складу са законом. 
 Висина накнаде за испоруку воде формира се у 
складу са начелима прописаним законом којим је уређена 
комунална делатност, и то:  
          -   начелом „потрошач плаћа“; 

-   начелом „загађивач плаћа“; 
 - начелом довољности цене да покрије пословне 
расходе; 
 - начелом усаглашености цена комуналних 
услуга са начелом приступачности; 
 -  начелом непостојања разлике у ценама између 
различитих категорија потрошача, сем ако се разлика 
заснива на различитим трошковима обезбеђивања 
комуналне услуге. 

 
 
 

Цене производа и услуга предузећа 
Члан 23. 

 Елементи за одређивање цена комуналних 
услуга су : 
 1) пословни расходи исказани у пословним 
књигама и финансијским извештајима; 
 2) расходи за изградњу и реконструкцију 
објеката комуналне инфраструктуре и набавку опреме, 
према усвојеним програмима и плановима вршиоца 
комуналне делатности на које је јединица локалне 
самоуправе дала сагласност; 
 3) добит вршиоца комуналне делатности. 
 Средства која су намењена за финансирање 
обнове и изградње објеката комуналне инфраструктуре 
исказују се посебно и могу се употребити само за те 
намене.  

Усвајање захтева за измену цена  
Члан 24. 

 Предузеће је обавезно да захтев за измену цена 
производа и услуга укључи у свој годишњи програм 
пословања, у складу са чланом 27. ове одлуке. 
 Када се значајније промене вредности 
елемената, који су укључени у методологију за 
обрачунавање цена, Предузеће може да током пословне 
године да поднесе Оснивачу детаљно образложен захтев 
за одобрење измене цена комуналних услуга, заједно са 
изменама годишњег програма пословања.   
 Измене годишњег програма пословања са 
предлогом за измену цена се достављају се Оснивачу.  
 

Унапређење рада и развоја предузећа 
Члан 25. 

 Унапређење рада и развоја Предузећа заснива 
се на дугорочном и средњорочном плану рада и развоја. 
 Плановима и програмом рада из става 1. ове 
одлуке, утврђују се пословна политика и развој 
Предузећа, одређују се непосредни задаци и утврђују 
средства и мере за њихово извршавање. 
 Планови и програми рада Предузећа морају се 
заснивати на законима којима се уређују одређени 
односи у делатностима којима се бави Предузеће. 
 

Планови и програми 
Члан 26. 

 Планови и програми Предузећа су: 
           -  годишњи програма пословања, 
 - средњорочни план пословне стратегије и 
развоја предузећа,  
 - дугорочни план пословне стратегије и развоја 
предузећа, 
       -  финансијски планови и  
           - други планови и програми (посебни програми 
за коришћење субвенције, гаранције или других 
средстава). 
 Планови и програми Предузећа из става 1. 
алинеја 1, 2, 3. и 4. овог члана, достављају се Оснивачу 
најкасније у року од 15 дана од дана усвајања одлуке о 
буџету јединице локалне самоуправе. 
 Планови и програми се сматрају донетим када 
на њих сагласност да Оснивач. 
 

Члан 27. 
 Годишњи, односно трогодишњи програм 
пословања Предузећа садржи, нарочито: 
 - планиране изворе прихода и позиције расхода 
по наменама; 
 - планиране набавке; 
 - план инвестиција; 
 - планирани начин расподеле добити, односно 
планирани начин покрића губитка; 
 - елементе за целовито сагледавање цена 
производа и услуга; 
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 - план зарада и запошљавања; 
 - критеријуме за коришћење средстава за помоћ, 
спортске активности, пропаганду и репрезентацију. 
 Измене и допуне годишњег, односно 
трогодишњег програма пословања могу се вршити 
искључиво из стратешких и државних интереса или 
уколико се битно промене околности у којима Предузеће 
послује. 

Члан 28. 
 Ако Надзорни одбор Предузећа до почетка 
календарске године не донесе годишњи, односно 
трогодишњи програм пословања, до доношења тог 
програма зараде запосленима се обрачунавају и 
исплаћују на начин и под условима утврђеним 
годишњим, односно трогодишњим програмом пословања 
за претходну годину. 

Члан 29. 
 Предузеће је дужно да Општинском већу 
доставља тромесечне извештаје о реализацији годишњег, 
односно трогодишњег програма пословања. 
 Извештај из става 1. овог члана доставља се у 
року од 30 дана од дана истека тромесечја. 
 
VI  ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И 
ОСНИВАЧА 

Права оснивача 
Члан 30. 

 По основу учешћа у основном капиталу 
Предузећа, општина као оснивач има следећа права: 
 - право управљања Предузећем на начин 
утврђен Статутом предузећа; 
  - право на учешће у расподели добити 
предузећа; 
  - право да буду информисани о пословању 
предузећа; 
  -  право да учествују у расподели ликвидационе 
или стечајне масе, након престанка предузећа стечајем 
или ликвидацијом, а по измирењу обавеза и  
 -  друга права у складу са законом. 

 
Обезбеђење општег интереса 

Члан 31. 
 Ради обезбеђења општег интереса у делатности 
за коју је предузеће основано, оснивач даје сагласност на: 
 - Статут предузећа; 
 - давање гаранција, авала, јемства, залога и 
других средстава обезбеђења за послове који нису из 
оквира делатности од општег интереса; 
 - располагање (прибављање и отуђење) 
средствима у јавној својини која су пренета у својину 
Предузећа, веће вредности, која је у непосредној функији 
обављања делатности од општег интереса 
 -   улагања капитала; 
  -   статусне промене; 
  - акт о процени вредности капитала и 
исказивању тог капитала у акцијама, као и на програм и 
одлуку о својинској трансформацији и 
 - друге одлуке којима се уређује обављање 
делатности од општег интереса у складу са законом и 
овим уговором. 

 
Континуирано и квалитетно пружање услуга 

Члан 32. 
 Предузеће је дужно да делатност од општег 
интереса за коју је основано обавља на начин којим се 
обезбеђује редовно, континуирано и квалитетно пружање 
услуга крајњим корисницима. 
 
 
 
 

 Несметано функционисање постројења и 
опреме 

Члан 33. 
 Предузеће је дужно да предузима мере и 
активности за редовно одржавање и несметано 
функционисање постројења и других објеката 
неопходних за обављање своје делатности, у складу са 
законима и другим прописима којима се уређују услови 
обављања делатности од општег интереса због које је 
основано. 

Поремећај у пословању 
Члан 34. 

 У случају поремећаја у пословању предузећа 
оснивач ће предузети мере којима ће обезбедити услове 
за несметан рад и пословање предузећа у обављању 
делатности од општег интереса, у складу са законом, а 
нарочито : 

- промену унутрашње организације предузећа. 
 -  разрешење Надзорног одбора и директора, 
 - ограничење права огранка предузећа да иступа 
у правном промету са трећим лицима,   
 - ограничење у погледу права располагања 
појединим срдствима у јавној својини, 
 - друге мере одређене законом којим се уређују 
услови и начин обављања делатности од општег интереса 
и овом одлуком. 
 
VII  ПОСЛОВАЊЕ ПОД ТРЖИШНИМ УСЛОВИМА 
 

Пословање под тржишним условима 
Члан 35. 

 Предузеће послује по тржишним условима, 
ради стицања добити, у складу са Законом. 
 

Пружање услуга корисницима са територије других 
општина. 
Члан 36. 

 У обављању своје претежне делатности, 
Предузеће своје производе и услуге може испоручивати, 
односно пружати и корисницима са територије других 
општина и градова, под условом да се ни на који начин 
не угрожава редовно, континуирано и квалитетно 
снабдевање крајњих корисника са територије општине 
Бор. 
 Испоруку производа и пружање услуга из става 
1. овог члана Предузеће  обавља у складу са посебно 
закљученим уговорима. 
 
VIII     ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Органи јавног предузећа 
Члан 37. 

 Органи Предузећа су: 
 1) надзорни одбор 
 2) директор 
 
1) Надзорни одбор 

Састав Надзорног одбора 
Члан 38. 

 Надзорни одбор Предузећа има три члана, од 
којих је један председник.  
  Председника и чланове надзорног одбора 
Предузећа, од којих је један члан из реда запослених, 
именује Оснивач, на период од четири године, под 
условима, на начин и по поступку  утврђеним законом, 
статутом општине и овом одлуком. 
 Члан надзорног одбора из реда запослених 
предлаже се на начин и по поступку који је утврђен 
Статутом Предузећа. 
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Услови за чланове Надзорног одбора 
Члан 39. 

 За председника и члана Надзорног одбора 
Предузећа именује се лице које испуњава услове 
предвиђене законом. 
 Председник и чланови надзорног одбора дужни 
су да се додатно стручно усавршавају у области 
корпоративног управљања, у складу са Програмом за 
додатно стручно усавршавање који утврђује Влада. 

Члан 40. 
 Представник запослених у надзорном одбору 
мора испуњавати услове из члана 39. одлуке, као и 
додатна два услова: 
 1) да није био ангажован у вршењу ревизије 
финансијских извештаја предузећа у последњих пет 
година и  
 2) да није члан политичке странке; 

 
Члан 41. 

 Надзорни одбор, директор и извршни директор 
не могу предлагати представника запослених у 
надзорном одбору. 

 
Престанак мандата чланова Надзорног одбора 

Члан 42. 
 Мандат председнику и члановима Надзорног 
одбора престаје под условима предвиђеним законом. 
 Председник и чланови Надзорног одбора којима 
је престао мандат, дужни су да врше своје дужности до 
именовања новог надзорног одбора, односно именовања 
новог председника или члана надзорног одбора, а 
најдуже шест месеци. 

 
Надлежност Надзорног одбора 

Члан 43. 
 Надзорни одбор: 
 1) доноси дугорочни и средњорочни план 
пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово 
спровођење; 
 2) доноси годишњи, односно трогодишњи 
програм пословања предузећа, усклађен са дугорочним и 
средњорочним планом пословне стратегије и развоја из 
тачке 1) овог члана; 
 3) усваја извештај о степену реализације 
годишњег, односно трогодишњег програма пословања; 
 4) усваја тромесечни извештај о степену 
усклађености планираних и реализованих активности; 
  5) усваја финансијске извештаје; 
 6) доноси Статут предузећа; 
  7) надзире рад директора; 
 8) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, 
унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику 
управљања ризицима; 
  9) доноси одлуку о расподели добити 
предузећа, односно начину покрића губитка; 
 10) доноси инвестиционе програме и 
критеријуме за инвестициона улагања; 
 11) даје сагласност директору за предузимање 
послова или радњи у складу са овим законом, статутом и 
одлуком Оснивача; 
  12) доноси одлуку о давању или одузимању 
прокуре; 
 13) закључује уговор о раду са директором, у 
складу са законом којим се уређују радни односи; 
 14) доноси одлуку о располагању (прибављање 
и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у 
својину предузећа, велике вредности, која је у 
непосредној функцији обављања делатности од општег 
интереса, утврђених оснивачким актом; 
 15) доноси одлуку о висини цена услуга; 

16) одлучује о улагању капитала предузећа; 
 17) одлучује о статусним променама предузећа; 

 18) одлучује о оснивању зависних друштава 
капитала; 
 19) одлучује о смањењу и повећању капитала 
предузећа; 
 20) одлучује о издавању, продаји и куповини 
удела, као и продаји удела у предузећу или куповини 
удела или акција у другом предузећу, односно 
привредном друштву; 
 21) доноси акт о исплати стимулације 
директора и извршног директора; 
 22) врши друге послове у складу са законом, 
овом одлуком и Статутом. 
 Одлуке из става 1. тач. 1), 2), 6), 9), 14), 15), 19), 
20), и 22) овог члана Надзорни одбор доноси уз 
сагласност Оснивача. 
 Одлуке из става 1. тач. 16), 17) и 18) овог члана 
Надзорни одбор доноси уз претходну сагласност 
Оснивача. 
 Одлуке из става 1. тач. 21) овог члана Надзорни 
одбор доноси уз претходну сагласност Општинског већа. 

Члан 44. 
 Надзорни одбор одлучује већином гласова 
својих чланова. 
 Надзорни одбор не може пренети право на 
одлучивање о питањима из свог делокруга на директора 
или другог запосленог у предузећу. 
 

Члан 45. 
 Председник и чланови Надзорног одбора 
Предузећа имају право на одговарајућу накнаду за рад у 
надзорном одбору. 
 Висина накнаде из става 1. овог члана, утврђује 
се у складу подзаконским актима Владе. 
 
2) Директор  

Члан 46. 
 Директора предузећа именује Оснивач на 
период од четири године, а на основу спроведеног јавног 
конкурса. 
 Директор Предузећа заснива радни однос на 
одређено време.  
 Директор предузећа је функционер који обавља 
јавну функцију. 
 Директор не може имати заменика. 

 
Надлежности директора 

Члан 47. 
 1) представља и заступа Предузеће ; 
 2) организује и руководи процесом рада; 
 3) води пословање Предузећа ; 
 4) одговара за законитост рада Предузећа, за 
реализацију одлука и других аката Оснивача, 
Председника општине и Општинског већа; 
  5) предлаже дугорочни и средњорочни план 
пословне стратегије и развоја Предузећа и одговоран је 
за њихово спровођење; 
 6) предлаже годишњи, односно трогодишњи 
програм пословања Предузећа и одговоран је за његово 
спровођење; 
 7) предлаже финансијске извештаје; 
 8) предлаже доношење посебног програма 
коришћења средстава из буџета општине (субвенције, 
гаранције или коришћење других средства); 
 9) извршава одлуке Надзорног одбора; 
 10) бира извршне директоре; 
 11) бира представнике Предузећа у скупштини 
друштва капитала чији је једини власник Предузеће, по 
претходно прибављеној сагласности Оснивача; 
 12) закључује уговоре о раду са извршним 
директорима, у складу са законом којим се уређују радни 
односи; 
 13) доноси акт о систематизацији; 
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 14) предлаже Надзорном одбору доношење акта 
о исплати стимулације извршним директорима; 
 15) предлаже Надзорном одбору доношење 
одлука и других аката из делокруга директора; 
 16) одлучује о појединачним правима, 
обавезама и одговорностима запослених у складу са 
законом, колективним уговором и Статутом предузећа; 
 17) доноси план набавки за текућу годину; 
 18) доноси одлуке у поступцима јавних набавки 
и набавки на које се не примењује закон о јавним 
набавкама,  
 19) врши друге послове одређене законом, овом 
одлуком и Статутом Предузећа. 

 
Услови за избор директора 

Члан 48. 
            За директора Предузећа, може бити именовано 
лице које испуњава услове предвиђене законом. 
           Статутом Предузећа могу бити одређени и други 
услови које лице мора да испуни да би било именовано за 
директора Предузећа. 

 
Извршни директор 

Члан 49. 
 Директор може бирати извршне директоре за 
вођење послова из одређених области од значаја за 
успешно функционисање Предузећа .  
 Извршни директор за свој рад одговара 
директору. 
 Извршни директор обавља послове у оквиру 
овлашћења које му је одредио директор, у складу са овом 
Одлуком и Статутом Предузећа. 
 Извршни директор не може имати заменика. 
 Извршни директор мора бити у радном односу 
у Предузећу 

Члан 50. 
  За извршног директора Предузећа бира се лице 
које испуњава услове који су предвиђени Законом. 
             Поред услова из става 1. овог члана, лице које се 
бира за извршног директора мора имати три године 
радног искуства на пословима за које ће бити задужен у  
предузећу. 
             Предузеће не може имати више од седам 
извршних директора, а број извршних директора 
утврђује се Статутом Предузећа. 
 

Зарада директора и извршног директора 
Члан 51. 

 Директор и извршни директор имају право на 
зараду, а могу имати и право на стимулацију, у складу са 
подзаконским актом. 
 Одлуку о исплати стимулације директора и 
извршног директора доноси Надзорни одбор Предузећа, 
уз предходну сагласност Општинског већа. 
 Одлука о исплати стимулације извршног 
директора доноси се на предлог директора. 

 
Поступак именовања директора 

Члан 52. 
 Директор предузећа именује се након 
спроведеног јавног конкурса, у складу са законом, 
подзаконским актима, Статутом општине и овом 
одлуком. 
 Јавни конкурс спроводи Комисија за 
спровођење конкурса за избор директора. 
 Комисија јединице локалне самоуправе има пет 
чланова, од којих је један председник. 
 Комисију из става 3. овог члана образује 
Оснивач. 
 Председник и чланови комисије не могу бити 
народни посланици, посланици у скупштини аутономне 
покрајине, одборници у скупштини општине Бор, као ни 

постављена лица у органима државне управе, органима 
аутономне покрајине или органима јединице локалне 
самоуправе. 

Члан 53. 
Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор 

директора Предузећа доноси Оснивач, на предлог 
Општинског већа. 
 Иницијативу за доношење одлуке из става 1. 
овог члана може покренути и Надзорни одбор Предузећа, 
преко Општинске управе.  
      Општинска управа доставља Општинском већу 
текст огласа о јавном конкурсу. 
        Оглас о јавном конкурсу садржи нарочито: 
податке о предузећу, пословима, условима за именовање 
директора предузећа, месту рада, стручној 
оспособљености, знањима и вештинама које се оцењују у 
изборном поступку и начину њихове провере, року у 
коме се подносе пријаве, податке о лицу задуженом за 
давање обавештења о јавном конкурсу, адресу на коју се 
пријаве подносе, као и податке о доказима који се 
прилажу уз пријаву. 
          Оглас о јавном конкурсу за избор директора 
предузећа објављује се у "Службеном гласнику 
Републике Србије", у Службеном листу општине Бор, у 
најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају 
на целој територији Републике Србије, као и на интернет 
страници општине Бор 

Рок за објављивање огласа из става 4. овог 
члана у "Службеном гласнику Републике Србије" не 
може бити дужи од осам дана од дана доношења одлуке 
о спровођењу јавног конкурса за избор директора 
предузећа. 
  Пријава на јавни конкурс за избор директора 
јавног предузећа подноси се у року од 30 дана од дана 
објављивања јавног конкурса у "Службеном гласнику 
Републике Србије". 

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које 
нису приложени сви потребни докази, Комисија одбацује 
закључком против кога није допуштена посебна жалба. 
 

Члан 54. 
 Решење о именовању директора је коначано. 
 Решење о именовању директора предузећа, са 
образложењем, објављује се у ''Службеном гласнику РС'', 
Службеном листу општине Бори на интернет страници 
општине Бор. 

 
Члан 55. 

 Именовани кандидат дужан је да ступи на 
функцију у року од осам дана од дана објављивања 
решења о именовању у "Службеном гласнику Републике 
Србије". 
 Рок из става 1. овог члана, из нарочито 
оправданих разлога, може се продужити за још осам 
дана. 

Мандат директора 
Члан 56. 

 Мандат директора престаје истеком периода на 
који је именован, оставком или разрешењем. 
 Поступак за именовање директора покреће се 
шест месеци пре истека периода на који је именован, 
односно у року од 30 дана од дана подношења оставке 
или разрешења. 

Оставка директора 
Члан 57. 

 Оставка се у писаној форми подноси Оснивачу 
 

Разрешење 
Члан 58. 

 Предлог за разрешење директора Предузећа, 
подноси Општинско веће. 
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 Предлог из става 1. овог члана може поднети и 
Надзорни одбор Предузећа преко надлежне Општинске 
управе. 
 Предлог за разрешење мора бити образложен, 
са прецизно наведеним разлозима због којих се предлаже 
разрешење и доставља се директору који има право да се 
у року од 20 дана изјасни о разлозима због којих се 
предлаже разрешење. 
 Пошто директору пружи прилику да се изјасни 
о постојању разлога за разрешење и утврди потребне 
чињенице, Општинско веће, предлаже Оснивачу 
одговарајућег решења. 
 Против решења о разрешењу жалба није 
допуштена, али се може водити управни спор. 
 

Члан 59. 
 Оснивач разрешава или може разрешити 
директора Предузећа под условима предвиђеним 
законом.  

Суспензија директора 
Члан 60. 

 Уколико у току трајања мандата против 
директора буде потврђена оптужница, Оснивач доноси 
решење о суспензији директора предузећа. 
 Суспензија траје док се поступак правноснажно 
не оконча. 
  

Вршилац дужности директора 
Члан 61. 

 Оснивач може именовати вршиоца дужности 
директора до именовања директор предузећа по 
спроведеном јавном конкурсу или у случају суспензије 
директора. 
 
 Период обављања функције вршиоца дужности 
директора не може бити дужи од једне године. 
 Исто лице не може бити два пута именовано за 
вршиоца дужности директора. 
 Вршилац дужности директора мора испуњавати 
услове за именовање директора јавног предузећа из 
члана 48. ове одлуке. 
 Вршилац дужности има сва права, обавезе и 
овлашћења која има директор јавног предузећа. 
 
IХ   ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ  

 
Поремећаји у пословању 

Члан 62. 
 У случају поремећаја у пословању Предузећа 
Оснивач, може предузети мере прописане законом, ради 
обезбеђења услова за несметано функционисање и 
обављање делатности од општег интереса, а нарочито: 
 - промену унутрашње организације Предузећа  
 - разрешење Надзорног одбора и директора и 
именовање привременог органа Предузећа ; 
 - ограничење права појединих делова Предузећа 
да иступају у правном промету са трећим лицима; 
 - ограничење у погледу права располагања 
појединим средствима у јавној својини; 
 - друге мере одређене законом којим се 
одређују делатности од општег интереса. 
 За време ратног стања или непосредне ратне 
опасности, у складу са одлуком  Владе, Оснивач може у 
Предузеу утврдити организацију за извршавање послова 
од стратешког значаја за Републику Србију, аутономну 
покрајину или општине Бор. 
 

Остваривање права на штрајк 
Члан 63. 

 У  предузећу право на штрајк остварује се у 
складу са законом. 

 У случају да у јавном предузећу нису 
обезбеђени услови за остваривање редовног процеса рада 
услед више силе, Оснивач, ако оцени да могу наступити 
штетне последице за живот и здравље људи или њихову 
безбедност и безбедност имовине или друге штетне 
неотклоњиве последице, поступа у складу са законом. 
 

Унутрашња организација 
Члан 64. 

 Статутом, општим актима и другим актима 
Предузећа ближе се уређују унутрашња организација 
Предузећа, делокруг органа и друга питања од значаја за 
рад и пословање Предузећа, у складу са законом и овим 
уговором. 

Радни односи 
Члан 65. 

 Права, обавезе и одговорности запослених из 
радног односа уређују се колективним уговором 
Предузећа у складу са законом и актима оснивача. 
 Колективни уговор Предузећа мора бити 
сагласан са законом, општим и посебним колективним 
уговором. 

 
Безбедност и здравље запослених на раду 

Члан 66. 
 Права, обавезе и одговорности у вези са 
безбедношћу и здрављем на раду остварују се у складу са 
законом и прописима донетим на основу закона, а ближе 
се уређују колективним уговором, општим актима 
Предузећа или уговором о раду. 
  

Заштита животне средине 
Члан 67. 

 Предузеће је дужно да у обављању своје 
делатности обезбеђује потребне услове за заштиту и 
унапређење животне средине и да спречава узроке и 
отклања штетне последице које угрожавају природне и 
радом створене вредности човекове средине. 
 Статутом Предузећа детаљније се утврђују 
активности предузећа ради заштите животне средине, 
сагласно закону и прописима оснивача који регулишу 
област заштите животне средине. 
 

Јавност рада предузећа 
Члан 68. 

 Предузеће дужно је да на својој интернет 
страници објави: 
 1) радне биографије чланова Надзорног одбора, 
директора и извршних директора; 
 2) организациону структуру; 
 3) годишњи, односно трогодишњи програм 
пословања, као и све његове измене и допуне, односно 
извод из тог програма ако јавно предузеће има 
конкуренцију на тржишту; 
 4) тромесечне извештаје о реализацији 
годишњег, односно трогодишњег програма пословања; 
 5) годишњи финансијски извештај са 
мишљењем овлашћеног ревизора; 
 6) друге информације од значаја за јавност. 
 

Доступност информација 
Члан 69. 

 Доступност информација од јавног значаја 
Предузеће врши у складу са одредбама закона који 
регулише област слободног приступа информацијама од 
јавног значаја. 

Пословна тајна 
Члан 70. 

 Пословном тајном сматрају се исправе и подаци 
утврђени одлуком директора или Надзорног одбора 
Предузећа чије би саопштавање неовлашћеном лицу 
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било противно пословању предузећа и штетило би 
његовом пословном угледу и интересима. 
 
X    СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ 
 

Општи акти 
Члан 71. 

 Општи акти Предузећа су Статут и други општи 
акти утврђена законом. 
 Статут је основни општи акт Предузећа 
 Други општи акти Предузећа морају бити у 
сагласности са Статутом Предузећа. 
 Појединични акти које доносе органи и 
овлашћени појединци у  предузећу, морају бити у складу 
са општим актима Предузећа 

 
XI   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 72. 
 Предузеће је дужно да Статут и друга општа 
акта усагласи са законом и овом одлуком у року од 90 
дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 

 
Члан 73. 

 Чланови Надзорног одбора Предузећа, који не 
испуњавају услове из члана 39и 40 ове одлуке, разрешиће 
се, а нови именовати у року од 90 дана од дана ступања 
на снагу ове одлуке. 
 
 Председник и чланови Надзорног одбора 
Предузећа разрешавају се пре истека периода на који су 
именовани уколико Надзорни одбор не донесе дугорочни 
и средњорочни план пословне стратегије и развоја у року 
од годину дана од дана ступања на снагу овог Закона о 
јавним предузећима, односно најкасније до 4. марта 2017. 
године.  

Члан 74. 
 Предузеће наставља са радом у складу са овом 
одлуком и Законом о јавним предузећима („Службени 
гласник РС”, број 15/16). 
   

Члан 75. 
 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о промени оснивачког акта  Јавног комуналног 
предузећа „Топлана“ Бор ( „Службени лист општине 
Бор“, бр. 12/13). 
 

Члан 76. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог да од дана 
објављивања у „Службеном листу општине Бор“. 
 
 

Број: 023-53/2016-I 
У Бору, 23. септембра 2016. године 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
                                                            ПРЕДСЕДНИК, 
                                                        Видоје Адамовић, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150 
На основу члана 20. и 32. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 
– др. закон), члана 5. и 79. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“, бр. 15/16) и члана 43. Статута 
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15 – 
пречишћен текст ), Скупштине општине Бор, на седници 
одржаној дана 23. септембра 2016. године донела је 

 
О Д Л У К У 

о усклађивању пословања Јавног комуналног 
предузећа “ 3. октобар„  Бор  са Законом о јавним 

предузећима 
 
I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Усклађивање оснивачког акта 

Члан 1. 
 Овом одлуком, у циљу усклађивања са 
одредбама Закона о јавним предузећима, врше се измене 
и допуне Одлуке о промени оснивачког акта Јавног 
комуналног предузећа „3.октобар“ Бор из Бора ( 
„Службени лист општине Бор“, бр. 22/15- пречишћен 
текст), које је уписано у регистар Агенције за привредне 
решењем БД 23833 од 20.06.2005. године. 
 

Циљеви  оснивања 
Члан 2. 

 Јавно комунално предузеће „3.октобар“ Бор ( у 
даљем тексту: Предузеће ) оснива се и послује ради 
обезбеђивања услова за трајно сакупљање комуналног 
отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање 
укључујући прављање, одржавање, санирање и затварање 
депонија, као и селекција секундарних сировина и 
одржавање, њихово складиштење и третман, као 
делатности од општег интереса, као и редовног 
задовољавања потреба корисника производа и услуга.  
 

Предмет одлуке 
Члан 3. 

 Овом одлуком, у складу са Законом о јавним 
предузећима, регулисана су права и обавезе Оснивача и 
Предузећа у обављању делатности од општег интереса из 
члана 2. ове одлуке, а нарочито: 

 -  назив, седиште и матични број Оснивача; 
 -  пословно име и седиште Предузећа 
 -  претежна делатност Предузећа ; 
 - права, обавезе и одговорности Оснивача према 
Предузећу и Предузећа према Оснивачу; 
 - услови и начин утврђивања и распоређивања 
добити, односно начину покрића губитака и сношењу 
ризика; 
 -  условима и начину задуживања Предузећа 
 -  заступање Предузећа; 
 -  износ основног капитала, као и опис, врста и 
вредност неновчаног улога; 
 -  органи Предузећа 
 -  податак о уделима оснивача у основном 
капиталу израженог у процентима; 
 -  имовина која се не може отуђити; 
 - располагање стварима у јавној својини која су 
пренета у својину Предузећа у складу са законом; 
 -  заштита животне средине; 
 - друга питања од значаја за несметано 
обављање делатности за коју се оснива Предузеће. 
 
II  ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ 
 

Оснивач јавног предузећа 
Члан 4. 

 Оснивач Јавног комуналног предузећа 
„3.октобар“ Бор је: 



1026     БРОЈ 15                           „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“                                 23. септембар 2016.                 
 
 Општина Бор улица Моше Пијаде број 3 , 
матични број 07208529.  
 Права оснивача остварује Скупштина општине 
Бор. ( у даљем тексту: Оснивач )  

 
Правни статус јавног предузећа 

Члан 5. 
 Предузеће има статус правног лица, са правима, 
обававезама и одговорностима утврђеним законом. 
 Предузеће у правном промету са трећим лицима 
има сва овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун. 
 

Одговорност за обавезе јавног предузећа 
Члан 6. 

 Предузеће за своје обавезе одговара 
целокупном својом имовином. 
 Оснивач не одговара за обавезе Предузећа, 
осим у случајевима прописаним законом. 
 Оснивач је дужан да обезбеди да се делатност 
од општег интереса из члана 2. ове одлуке обавља у 
континуитету. 
 

Заступање и представљање јавног предузећа 
Члан 7. 

  Предузеће заступа и представља директор. 
  Директор може да у оквиру својих овлашћења, 
овласти друго лице да предузима радње из његове 
надлежности а нарочито да заступа Предузеће пред свим 
надлежним органима у складу са Законом. 
 
III   ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ 

 
Пословно име јавног предузећа 

Члан 8. 
 Предузеће послује под следећим пословним 
именом: Јавно комунално предузеће  „3.октобар“ Бор. 
 Скраћено пословно име је ЈКП  „3.октобар“ Бор. 
 О промени пословног имена одлучује Надзорни 
одбор Предузећа, уз сагласност Оснивача. 
 

Седиште јавног предузећа 
Члан 9. 

 Седиште Предузећа је у Бору, улица 7.јули број 
60. 
 О промени седишта Предузећа одлучује 
Надзорни одбор, уз сагласност Оснивача. 
 

Печат, штамбиљ и знак јавног предузећа 
Члан 10. 

 Предузеће поседује свој печат и штамбиљ са 
исписаним текстом на српском језику и ћириличним 
писмом. 
 Печат је округлог облика и садржи пуно 
пословно име и седиште Предузећа.Штамбиљ је 
правоугаоног облика и садржи пуно пословно име, 
седиште Предузећа и место за датум и број. 
 Предузеће има свој знак који садржи назив и 
седиште Предузећа, а који ће бити дефинисан Статутом 
Предузећа. 

 
Упис јавног предузећа у регистар 

Члан 11. 
 Предузеће се за обављање своје делатности од 
општег интереса, утврђене овом одлуком, уписује у 
регистар у складу са законом којим се уређује правни 
положај привредних друштава и поступак регистрације, у 
складу са законом. 
 

Унутрашња организација јавног предузећа 
Члан 12. 

 Предузеће послује као јединствена радна 
целина. 

 Актом директора Предузећа уређује се 
унутрашња организација и систематизација послова. 
 
IV  ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 
Претежна делатност 

Члан 13. 
 Претежна делатност Предузећа је: 

-  38.11  Скупљање отпада који није опасан 
 Осим наведене претежне делатности, Предузећа 
ће се бавити и другим делатностима, као што су: 
 - 01.19 Гајење осталих једногодишњих и 
двогодишњих биљака; 
 -   01.30  Гајење садног матерјала 
 - 23.61 Производња производа од бетона 
намењених за грађевинарство 
 -   23.69  Производња осталих производа од 
бетона, гипса и цемента 
 -   33.14  поправка електричне опреме 
 -   38.31  Демонтажа олупина 
 - 38.32  Поновна употреба разврстаних 
материјала 
 - 41.20  Изградња стамбених и нестамбених 
објеката 
 -   42.11  Изградња путева 
 -   43.11  Рушење објеката 
 -   43.12   Припрема градилишта 
 -   43.21   постављање електричних инсталација 
 - 46.76 трговина на велико осталим  
полупроизводима 
 - 46.77 трговина на велико отпацима и остацима 
 -   46.90   неспецијализована трговина на велико 
 - 47.19 остала трговина на мало у 
неспецијализованим продавницама 
 -  47.76 трговина на мало цвећем, садницама, 
семењем, ђубривима, кућним љубимцима и храном за 
кућне љубимце у специјализованим продавницама 

-   49.41   Друмски превоз терета 
-   49.42   услуге пресељења 

 - 52.21 услужне делатности у копненом 
саобраћају 

- 56.10   делатност ресторана и покретних 
угоститељских објеката 
- 68.20   изнајмљивање властистих или 
изнајмљених некретнина и управљање њима 
-   75.00   ветеринарска делатност 

 - послови ветеринарске амбуланте у оквиру 
прихватилишта за смештај паса луталица 
  - послови дезинфекције и дератизације  у 
објектима у којим се држе и узгајају животиње 

-   81.21   услуге редовног чишћења града 
-   81.22   услуге осталог чишћења града  
-   81.29  услуге осталог чишћења 
-   81.30   услуге уређења и одржавања околине 
-   96.03   погребне и сродне делатности. 

   Предузеће може без уписа у регистар да врши и 
друге делатности које служе обављању претежне 
делатности, уколико за те делатности испуњава услове 
предвиђене законом. 
 О промени делатности Предузећа, као и о 
обављању других делатности које служе обављању 
претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз 
сагласност Оснивача, у складу са законом. 
 

Услови за обављање делатности као делатности од 
општег интереса 

Члан 14. 
 Предузеће може да отпочне обављање 
делатности кад надлежни државни орган утврди да су 
испуњени услови за обављање те делатности у погледу: 
 1) техничке опремљености; 
 2) кадровске оспособљености; 



1027     БРОЈ 15                           „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“                                 23. септембар 2016.                 
 
 3) безбедности и здравља на раду; 
 4) заштите и унапређења животне средине и 
 5) других услова прописаних законом. 

 
Оснивачка права и улагање капитала јавног 

предузећа 
Члан 15. 

 Предузеће може, уз претходну сагласност 
Оснивача, основати друштво капитала за обављање 
делатности од општег интереса из члана 2. ове одлуке, 
као и друштво капитала за обављање делатности која 
није делатност од општег интереса, у складу са Законом 
о привредним друштвима 
 Предузеће има свој огранак као организациони 
део Предузећа за обављање делатности под шифром 
75.00 – Ветеринарска делатност, послови ветеринарске 
амбуланте за кућне љубимце, у складу са законом. 

Предузеће може улагати капитал у већ основана 
друштва капитала, уз претходну сагласност Оснивача.   
 На одлуку Надзорног одбора из става 1. и 2. 
овог члана сагласност даје Оснивач.  
  
V ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 
Основни капитал 

Члан 16. 
 Основни капитал Предузећа чине новчана 
средства у укупном износу од 9.204.000,00 динара. 
 Основни капитал из става 1. овог члана је удео 
Оснивача, као јединог члана са 100% учешћа у основном 
капиталу Предузећа. 
 Износ основног капитала из става 1. овог члана 
уписује се у одговарајући регистар Агенције за 
привредне регистре и представља уписани капитал 
Предузећа . 
 Усклађивање основног капитала предузећа 
врши се у складу са законом. 
 Вредност неновчаног улога оснивача утврђује 
се на основу процене извршене на начин прописан 
законом којим се уређује правни положај привредних 
друштава. 

Имовина јавног предузећа 
Члан 17. 

 Имовину Предузећа чине право својине на 
покретним и непокретним стварима, новчана средства и 
хартије од вредности и друга имовинска права, која су 
пренета у својину Предузећа у складу са законом, 
укључујући и право коришћења на стварима у јавној 
својини. 
 Стварима у јавној својини које је Оснивач 
уложио у Предузећу преносом права коришћења, без 
преноса права својине, Предузећа не може да располаже, 
нити да их даље уступа на коришћење, без сагласности 
Оснивача. 
 Предузеће управља и располаже својом 
имовином у складу са законом, оснивачким актом и 
Статутом. 

Члан 18. 
 Средства у јавној својини могу се улагати у 
капитал Предузећа, у складу са законом и актима 
Оснивача. 
 По основу улагања средстава из става 1. овог 
члана општина стиче уделе у Предузећу, као и права по 
основу тих удела. 
 Капитал у Предузећа подељен на уделе уписује 
се у регистар. 

 
 Повећање и смањење оснивачког капитала 

Члан 19. 
 О повећању или смањењу основног капитала 
Предузећа одлучује оснивач у складу са законом.  

 

Средства јавног предузећа 
Члан 20. 

 Предузеће у обављању својих делатности, стиче 
и прибавља средства из следећих извора: 

– продајом производа и услуга, 
– из кредита, 
– из донација и поклона, 
– из буџета оснивача и буџета Републике  

Србије, буџета аутономне покрајине и 
– из осталих извора, у складу са законом. 

 
Расподела добити 

Члан 21. 
 Предузеће је дужно да део остварене добити 
уплати у буџет општине, по завршном рачуну за 
претходну годину. 
 Висина и рок за уплату добити из става 1. овог 
члана утврђује се у складу са законом и Одлуком о 
буџету општине за наредну годину. 

 
Начела за одређивање цене услуга 

Члан 22. 
 Елементи за образовање цена производа и 
услуга Предузеће уређују се посебном одлуком, коју 
доноси Надзорни одбор, по уз сагласност Оснивача, у 
складу са законом. 

 
Цене производа и услуга предузећа 

Члан 23. 
 Елементи за одређивање цена комуналних 
услуга су : 
 1) пословни расходи исказани у пословним 
књигама и финансијским извештајима; 
 2) расходи за изградњу и реконструкцију 
објеката комуналне инфраструктуре и набавку опреме, 
према усвојеним програмима и плановима вршиоца 
комуналне делатности на које је јединица локалне 
самоуправе дала сагласност; 
 3) добит вршиоца комуналне делатности. 
 Средства која су намењена за финансирање 
обнове и изградње објеката комуналне инфраструктуре 
исказују се посебно и могу се употребити само за те 
намене. 
  

Усвајање захтева за измену цена  
Члан 24. 

 Предузећe је обавезно да захтев за измену цена 
производа и услуга укључи у свој годишњи програм 
пословања, у складу са чланом 27. ове oдлуке. 
 Када се значајније промене вредности 
елемената, који су укључени у методологију за 
обрачунавање цена, Предузећe може да током пословне 
године да поднесе Оснивачу детаљно образложен захтев 
за одобрење измене цена комуналних услуга, заједно са 
изменама годишњег програма пословања.   
 Измене годишњег програма пословања са 
предлогом за измену цена се достављају се Оснивачу.  

 
Унапређење рада и развоја предузећа 

Члан 25. 
 Унапређење рада и развоја Предузећа заснива 
се на дугорочном и средњорочном плану рада и развоја. 
 Плановима и програмом рада из става 1. ове 
oдлуке, утврђују се пословна политика и развој 
Предузећa, одређују се непосредни задаци и утврђују 
средства и мере за њихово извршавање. 
 Планови и програми рада Предузећa морају се 
заснивати на законима којима се уређују одређени 
односи у делатностима којима се бави Предузећe. 
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Планови и програми 
Члан 26. 

 Планови и програми Предузећa су: 
 - годишњи програма пословања, 
 - средњорочни план пословне стратегије и 
развоја Предузећа,  
 - дугорочни план пословне стратегије и развоја 
Предузећа, 
 - финансијски планови и 
 - други планови и програми (посебни програми 
за коришћење субвенције, гаранције или других 
средстава). 
 Планови и програми Предузећа из става 1. 
алинеја 1, 2, 3. и 4. овог члана, достављају се Оснивачу 
најкасније 15 дана од дана доношења акта о буџету 
јединице локалне самоуправе. 
 Планови и програми се сматрају донетим када 
на њих сагласност да Оснивач. 
 

Члан 27. 
 Годишњи, односно трогодишњи програм 
Предузећа садржи, нарочито: 
 1) планиране изворе прихода и позиције 
расхода по наменама; 
 2) планиране набавке; 
 3) план инвестиција; 
 4) планирани начин расподеле добити, односно 
планирани начин покрића губитка; 
 5) елементе за целовито сагледавање цена 
производа и услуга; 
 6) план зарада и запошљавања; 
 7) критеријуме за коришћење средстава за 
помоћ, спортске активности, пропаганду и 
репрезентацију. 
 Измене и допуне годишњег, односно 
трогодишњег програма пословања могу се вршити 
искључиво из стратешких и државних интереса или 
уколико се битно промене околности у којима јавно 
предузеће послује. 

Члан 28. 
 Ако Надзорни одбор Предузећа до почетка 
календарске године не донесе годишњи, односно 
трогодишњи програм пословања, до доношења тог 
програма зараде запосленима се обрачунавају и 
исплаћују на начин и под условима утврђеним 
годишњим, односно трогодишњим програмом пословања 
за претходну годину. 

Члан 29. 
 Предузећe је дужно да Општинском већу 
доставља тромесечне извештаје о реализацији годишњег, 
односно трогодишњег програма пословања. 
 Извештај из става 1. овог члана доставља се у 
року од 30 дана од дана истека тромесечја. 
 
VI  ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И 
ОСНИВАЧА 
 

Права оснивача 
Члан 30. 

 По основу учешћа у основном капиталу 
Предузећа, оснивач има следећа права: 
 - право управљања Предузећe на начин утврђен 
Статутом Предузећа; 
 -  право на учешће у расподели добити 
Предузећа; 
 -  право да буду информисани о пословању 
Предузећа; 
 -  право да учествују у расподели ликвидационе 
или стечајне масе, након престанка 

Предузећа стечајем или ликвидацијом, а по 
измирењу обавеза и  
 -  друга права у складу са законом. 

Обезбеђење општег интереса 
Члан 31. 

 Ради обезбеђења општег интереса у делатности 
за коју је Предузећe основано, Оснивач даје сагласност 
на: 
 - Статут Предузећа ; 
 - давање гаранција, авала, јемства, залога и 
других средстава обезбеђења за послове који нису из 
оквира делатности од општег интереса; 
 - располагање (прибављање и отуђење) 
средствима у јавној својини која су пренета у својину 
Предузећа, веће вредности, која је у непосредној функији 
обављања делатности од општег интереса 
 -  улагања капитала; 
 -  статусне промене; 
 - акт о процени вредности капитала и 
исказивању тог капитала у акцијама, као и на програм и 
одлуку о својинској трансформацији и 
 - друге одлуке којима се уређује обављање 
делатности од општег интереса у складу са законом и 
овим уговором. 

 
Континуирано и квалитетно пружање услуга 

Члан 32. 
 Предузећe је дужно да делатност од општег 
интереса за коју је основано обавља на начин којим се 
обезбеђује редовно, континуирано и квалитетно пружање 
услуга крајњим корисницима. 
 

 Несметано функционисање постројења и 
опреме 

Члан 33. 
 Предузећe је дужно да предузима мере и 
активности за редовно одржавање и несметано 
функционисање постројења и других објеката 
неопходних за обављање своје делатности, у складу са 
законима и другим прописима којима се уређују услови 
обављања делатности од општег интереса због које је 
основано. 

Поремећај у пословању 
Члан 34. 

 У случају поремећаја у пословању Предузећа 
Оснивач ће предузети мере којима ће обезбедити услове 
за несметан рад и пословање предузећа у обављању 
делатности од општег интереса, у складу са законом, а 
нарочито : 
  - промену унутрашње организације Предузећа. 
 -  разрешење Надзорног одбора и директора, 
 - ограничење права огранка Предузећа да 
иступа у правном промету са трећим лицима,   
 - ограничење у погледу права располагања 
појединим срдствима у јавној својини, 
 - друге мере одређене законом којим се уређују 
услови и начин обављања делатности од општег интереса 
и овом одлуком. 
 
VII ПОСЛОВАЊЕ ПОД ТРЖИШНИМ  
УСЛОВИМА 
 

Пословање под тржишним условима 
Члан 35. 

 Предузећe послује по тржишним условима, 
ради стицања добити, у складу са законом. 
 

Пружање услуга корисницима са територије других 
општина. 
Члан 36. 

 У обављању своје претежне делатности, 
Предузећe своје производе и услуге може испоручивати, 
односно пружати и корисницима са територије других 
општина и градова, под условом да се ни на који начин 
не угрожава редовно, континуирано и квалитетно 
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снабдевање крајњих корисника са територије општине 
Бор. 
 Испоруку производа и пружање услуга из става 
1. овог члана Предузећe у складу са посебно закљученим 
уговорима. 
 
VIII  ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Органи јавног предузећа 
Члан 37. 

 Органи Предузећа су: 
 1) надзорни одбор 
 2) директор 
 
1) Надзорни одбор 

 
Састав Надзорног одбора 

Члан 38. 
 Надзорни одбор Предузећа има три члана, од 
којих је један председник.  
 Председника и чланове надзорног одбора 
Предузећа, од којих је један члан из реда запослених, 
именује Оснивач, на период од четири године, под 
условима, на начин и по поступку  утврђеним законом, 
статутом општине и овом одлуком. 
 Члан надзорног одбора из реда запослених 
предлаже се на начин и по поступку који је утврђен 
Статутом Предузећа . 
  

Услови за чланове Надзорног одбора 
Члан 39. 

 За председника и члана Надзорног одбора 
Предузећа именује се лице које испуњава услове 
предвиђене законом. 
 Председник и чланови надзорног одбора дужни 
су да се додатно стручно усавршавају у области 
корпоративног управљања, у складу са Програмом за 
додатно стручно усавршавање који утврђује Влада. 

 
Члан 40. 

 Представник запослених у надзорном одбору 
мора испуњавати услове из члана 39. одлуке, као и 
додатна два услова: 
 
 1) да није био ангажован у вршењу ревизије 
финансијских извештаја предузећа у последњих пет 
година и  
 2) да није члан политичке странке; 

 
Члан 41. 

 Надзорни одбор, директор и извршни директор 
не могу предлагати представника запослених у 
надзорном одбору. 

 
Престанак мандата чланова Надзорног одбора 

Члан 42. 
 Мандат председнику и члановима Надзорног 
одбора престаје под условима предвиђеним законом. 
 Председник и чланови Надзорног одбора којима 
је престао мандат, дужни су да врше своје дужности до 
именовања новог надзорног одбора, односно именовања 
новог председника или члана надзорног одбора, а 
најдуже шест месеци. 

 
Надлежност Надзорног одбора 

Члан 43. 
 

 Надзорни одбор: 
 1) доноси дугорочни и средњорочни план 
пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово 
спровођење; 

 2) доноси годишњи, односно трогодишњи 
програм пословања Предузећe усклађен са дугорочним и 
средњорочним планом пословне стратегије и развоја из 
тачке 1) овог члана; 
 3) усваја извештај о степену реализације 
годишњег, односно трогодишњег програма пословања; 
 4) усваја тромесечни извештај о степену 
усклађености планираних и реализованих активности; 
 5) усваја финансијске извештаје; 
 6) доноси Статут Предузећа; 
 7) надзире рад директора; 
 8) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, 
унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику 
управљања ризицима; 
 9) доноси одлуку о расподели добити 
Предузећe, односно начину покрића губитка; 
 10) доноси инвестиционе програме и 
критеријуме за инвестициона улагања; 
 11) даје сагласност директору за предузимање 
послова или радњи у складу са овим законом, статутом и 
одлуком оснивача; 
 12) доноси одлуку о давању или одузимању 
прокуре; 
 13) закључује уговор о раду са директором, у 
складу са законом којим се уређују радни односи; 
 14) доноси одлуку о располагању (прибављање 
и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у 
својину Предузећа, велике вредности, која је у 
непосредној функцији обављања делатности од општег 
интереса, утврђених оснивачким актом; 
 15) доноси одлуку о висини цена услуга; 
 16) одлучује о улагању капитала предузећа; 
 17) одлучује о статусним променама  предузећа; 
 18) одлучује о оснивању зависних друштава 
капитала; 
 19) одлучује о смањењу и повећању капитала 
предузећа; 
 20) одлучује о издавању, продаји и куповини 
удела, као и продаји удела у предузећу или куповини 
удела или акција у другом предузећу, односно 
привредном друштву; 
 21) доноси акт о исплати стимулације 
директора и извршног директора; 
 22) врши друге послове у складу са законом, 
овом одлуком и Статутом. 
 
 Одлуке из става 1. тач. 1), 2), 6), 9), 14), 15), 19), 
20), и 22) овог члана Надзорни одбор доноси уз 
сагласност Оснивача. 
 Одлуке из става 1. тач. 16), 17) и 18) овог члана 
Надзорни одбор доноси уз претходну сагласност 
Оснивача. 
 Одлуке из става 1. тач. 21) овог члана Надзорни 
одбор доноси уз претходну сагласност Општинског већа. 

Члан 44. 
 Надзорни одбор одлучује већином гласова 
својих чланова. 
 Надзорни одбор не може пренети право на 
одлучивање о питањима из свог делокруга на директора 
или другог запосленог у Предузећe . 
 

Члан 45. 
 Председник и чланови Надзорног одбора 
Предузећа имају право на одговарајућу накнаду за рад у 
надзорном одбору. 
 Висина накнаде из става 1. овог члана, утврђује 
се у складу подзаконским актима. 
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2) Директор  

Члан 46. 
 Директора Предузећа именује Оснивач на 
период од четири године, а на основу спроведеног јавног 
конкурса. 
 Директор Предузећа заснива радни однос на 
одређено време.  
 Директор предузећа је функционер који обавља 
јавну функцију. 
 Директор не може имати заменика. 
 

Надлежности директора 
Члан 47. 

 1) представља и заступа Предузећe; 
 2) организује и руководи процесом рада; 
 3) води пословање Предузећа ; 
 4) одговара за законитост рада Предузећа , за 
реализацију одлука и других аката Оснивача, 
Председника општине и Општинског већа; 
 5) предлаже дугорочни и средњорочни план 
пословне стратегије и развоја Предузећа и одговоран је 
за њихово спровођење; 
 6) предлаже годишњи, односно трогодишњи 
програм пословања Предузећа и одговоран је за његово 
спровођење; 
 7) предлаже финансијске извештаје; 
 8) предлаже доношење посебног програма 
коришћења средстава из буџета општине/града 
(субвенције, гаранције или коришћење других средства); 
 9) извршава одлуке Надзорног одбора; 
 10) бира извршне директоре; 
 11) бира представнике Предузећа у скупштини 
друштва капитала чији је једини власник Предузећe, по 
претходно прибављеној сагласности Оснивача; 
 12) закључује уговоре о раду са извршним 
директорима, у складу са законом којим се уређују радни 
односи; 
 13) доноси акт о систематизацији; 
 14) предлаже Надзорном одбору доношење акта 
о исплати стимулације извршним директорима; 
 15) предлаже Надзорном одбору доношење 
одлука и других аката из делокруга директора; 
 16) одлучује о појединачним правима, 
обавезама и одговорностима запослених у складу са 
законом, колективним уговором и Статутом предузећа; 
 17) доноси план набавки за текућу годину; 
 18) доноси одлуке у поступцима јавних набавки 
и набавки на које се не примењује закон о јавним 
набавкама,  
 19) врши друге послове одређене законом, овом 
одлуком и Статутом Предузећа . 
  

Услови за избор директора 
Члан 48. 

 За директора Предузећа, може бити именовано 
лице које испуњава услове предвиђене законом. 
           Статутом Предузећа могу бити одређени и други 
услови које лице мора да испуни да би било именовано за 
директора Предузећа. 

 
Извршни директор 

Члан 49. 
 Директор може бирати извршне директоре за 
вођење послова из одређених области од значаја за 
успешно функционисање Предузећа.  
 Извршни директор за свој рад одговара 
директору. 
 Извршни директор обавља послове у оквиру 
овлашћења које му је одредио директор, у складу са овом 
одлуком и Статутом Предузећа. 
 Извршни директор не може имати заменика. 

 Извршни директор мора бити у радном односу 
у Предузећу. 

Члан 50. 
 За извршног директора Предузећа бира се лице 
које испуњава услове који су предвиђени законом. 
 Поред услова из става 1. овог члана, лице које 
се бира за извршног директора мора имати три године 
радног искуства на пословима за које ће бити задужен у 
јавном предузећу. 
 Предузеће не може имати више од седам 
извршних директора, а број извршних директора 
утврђује се Статутом Предузећа. 
 

Зарада директора и извршног директора 
Члан 51. 

 Директор и извршни директор имају право на 
зараду, а могу имати и право на стимулацију, у складу са 
подзаконским актом. 
 Одлуку о исплати стимулације директора и 
извршног директора доноси Надзорни одбор Предузећа, 
уз предходну сагласност Општинског већа.  
 Одлука о исплати стимулације извршног 
директора доноси се на предлог директора. 
 

Поступак именовања директора 
Члан 52. 

 Директор Предузећа именује се након 
спроведеног јавног конкурса, у складу са законом, 
подзаконским актима, Статутом општине и овом 
одлуком. 
 Јавни конкурс спроводи Комисија за 
спровођење конкурса за избор директора. 
 Комисија јединице локалне самоуправе има пет 
чланова, од којих је један председник. 
 Комисију из става 3. овог члана образује 
Оснивач. 
 Председник и чланови комисије не могу бити 
народни посланици, посланици у скупштини аутономне 
покрајине, одборници у скупштини општине Бор, као ни 
постављена лица у органима државне управе, органима 
аутономне покрајине или органима јединице локалне 
самоуправе. 

Члан 53. 
 Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор 
директора Предузећа доноси Оснивач, на предлог 
Општинског већа. 
 Иницијативу за доношење одлуке из става 1. 
Овог члана може покренути и Надзорни одбор 
Предузећа, преко Општинске управе.  
 Општинска управа доставља Општинском већу 
текст огласа о јавном конкурсу. 
 Оглас о јавном конкурсу садржи нарочито: 
податке о Предузећа, пословима, условима за именовање 
директора Предузећа, месту рада, стручној 
оспособљености, знањима и вештинама које се оцењују у 
изборном поступку и начину њихове провере, року у 
коме се подносе пријаве, податке о лицу задуженом за 
давање обавештења о јавном конкурсу, адресу на коју се 
пријаве подносе, као и податке о доказима који се 
прилажу уз пријаву. 
 Оглас о јавном конкурсу за избор директора 
Предузећа објављује се у "Службеном гласнику 
Републике Србије", у Службеном листу општине Бор, у 
најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају 
на целој територији Републике Србије, као и на интернет 
страници општине Бор. 
 Рок за објављивање огласа из става 4. овог 
члана у "Службеном гласнику Републике Србије" не 
може бити дужи од осам дана од дана доношења одлуке 
о спровођењу јавног конкурса за избор директора јавног 
предузећа. 
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 Пријава на јавни конкурс за избор директора 
јавног предузећа подноси се у року од 30 дана од дана 
објављивања јавног конкурса у "Службеном гласнику 
Републике Србије". 
 Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које 
нису приложени сви потребни докази, Комисија одбацује 
закључком против кога није допуштена посебна жалба. 
 

Члан 54. 
 Решење о именовању директора је коначано. 
 Решење о именовању директора Предузећа, са 
образложењем, објављује се у ''Службеном гласнику РС'', 
Службеном листу општине Бор и на интернет страници 
општине Бор. 

Члан 55. 
 Именовани кандидат дужан је да ступи на 
функцију у року од осам дана од дана објављивања 
решења о именовању у "Службеном гласнику Републике 
Србије". 
 Рок из става 1. овог члана, из нарочито 
оправданих разлога, може се продужити за још осам 
дана. 

Мандат директора 
Члан 56. 

 Мандат директора престаје истеком периода на 
који је именован, оставком или разрешењем. 
 Поступак за именовање директора покреће се 
шест месеци пре истека периода на који је именован, 
односно у року од 30 дана од дана подношења оставке 
или разрешења. 

Оставка директора 
Члан 57. 

 Оставка се у писаној форми подноси Оснивачу. 
 

Разрешење 
Члан 58. 

 Предлог за разрешење директора Предузећа , 
подноси Општинско веће. 
 Предлог из става 1. овог члана може поднети и 
Надзорни одбор Предузећа, преко надлежне Општинске 
управе. 
 Предлог за разрешење мора бити образложен, 
са прецизно наведеним разлозима због којих се предлаже 
разрешење и доставља се директору који има право да се 
у року од 20 дана изјасни о разлозима због којих се 
предлаже разрешење. 
 Пошто директору пружи прилику да се изјасни 
о постојању разлога за разрешење и утврди потребне 
чињенице, Општинско веће, предлаже Оснивачу 
доношење одговарајућег решења. 
 Против решења о разрешењу жалба није 
допуштена, али се може водити управни спор. 
 

Члан 59. 
 Оснивач разрешава или може разрешити 
директора Предузећа под условима предвиђеним 
законом.  

Суспензија директора 
Члан 60. 

 Уколико у току трајања мандата против 
директора буде потврђена оптужница, Оснивач доноси 
решење о суспензији директора Предузећа. 
 Суспензија траје док се поступак правноснажно 
не оконча. 
  

Вршилац дужности директора 
Члан 61. 

 Оснивач може именовати вршиоца дужности 
директора до именовања директора јавног предузећа по 
спроведеном јавном конкурсу или у случају суспензије 
директора. 

 Период обављања функције вршиоца дужности 
директора не може бити дужи од једне године. 
 Исто лице не може бити два пута именовано за 
вршиоца дужности директора. 
 Вршилац дужности директора мора испуњавати 
услове за именовање директора јавног предузећа из 
члана 48. ове одлуке. 
 Вршилац дужности има сва права, обавезе и 
овлашћења која има директор Предузећа. 
 
IХ   ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ  

 
Поремећаји у пословању 

Члан 62. 
 У случају поремећаја у пословању Предузећа, 
Оснивач, може предузети мере прописане законом, ради 
обезбеђења услова за несметано функционисање и 
обављање делатности од општег интереса, а нарочито: 

–  промену унутрашње организације  
Предузећа 

–  разрешење Надзорног одбора и директора  
и именовање привременог органа Предузећа; 

–  ограничење права појединих делова  
Предузећа да иступају у правном промету са трећим 
лицима; 

–  ограничење у погледу права располагања  
појединим средствима у јавној својини; 

–  друге мере одређене законом којим се  
одређују делатности од општег интереса. 
 За време ратног стања или непосредне ратне 
опасности, у складу са одлуком  Владе, Оснивач може у 
Предузећу утврдити организацију за извршавање послова 
од стратешког значаја за Републику Србију, аутономну 
покрајину или општину Бор 
 

Остваривање права на штрајк 
Члан 63. 

 У Предузећу право на штрајк остварује се у 
складу са законом. 
 У случају да у јавном предузећу нису 
обезбеђени услови за остваривање редовног процеса рада 
услед више силе, Оснивач, ако оцени да могу наступити 
штетне последице за живот и здравље људи или њихову 
безбедност и безбедност имовине или друге штетне 
неотклоњиве последице, поступа у складу са законом. 
 

Унутрашња организација 
Члан 64. 

 Статутом, општим актима и другим актима 
Предузећа ближе се уређују унутрашња организација 
Предузећа, делокруг органа и друга питања од значаја за 
рад и пословање Предузећа, у складу са законом и овим 
уговором. 

Радни односи 
Члан 65. 

 Права, обавезе и одговорности запослених из 
радног односа уређују се колективним уговором  
Предузећа у складу са законом и актима Оснивача. 
 Колективни уговор Предузећа мора бити 
сагласан са законом, општим и посебним колективним 
уговором. 

 
Безбедност и здравље запослених на раду 

Члан 66. 
 Права, обавезе и одговорности Предузећа у вези 
са безбедношћу и здрављем на раду остварују се у складу 
са законом и прописима донетим на основу закона, а 
ближе се уређују колективним уговором, општим актима 
или уговором о раду. 
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Заштита животне средине 
Члан 67. 

 Предузеће је дужно да у обављању своје 
делатности обезбеђује потребне услове за заштиту и 
унапређење животне средине и да спречава узроке и 
отклања штетне последице које угрожавају природне и 
радом створене вредности човекове средине. 
 Статутом Предузећа детаљније се утврђују 
активности предузећа ради заштите животне средине, 
сагласно закону и прописима оснивача који регулишу 
област заштите животне средине. 
 

Јавност рада предузећа 
Члан 68. 

 Предузеће је дужно да на својој интернет 
страници објави: 
 1) радне биографије чланова Надзорног одбора, 
директора и извршних директора; 
 2) организациону структуру; 
 3) годишњи, односно трогодишњи програм 
пословања, као и све његове измене и допуне, односно 
извод из тог програма ако јавно предузеће има 
конкуренцију на тржишту; 
 4) тромесечне извештаје о реализацији 
годишњег, односно трогодишњег програма пословања; 
 5) годишњи финансијски извештај са 
мишљењем овлашћеног ревизора; 
 6) друге информације од значаја за јавност. 
 

Доступност информација 
Члан 69. 

 Доступност информација од јавног значаја 
Предузеће врши у складу са одредбама закона који 
регулише област слободног приступа информацијама од 
јавног значаја. 
 

Пословна тајна 
Члан 70. 

 Пословном тајном сматрају се исправе и подаци 
утврђени одлуком директора или Надзорног одбора 
Предузећа чије би саопштавање неовлашћеном лицу 
било противно пословању предузећа и штетило би 
његовом пословном угледу и интересима. 
 
X    СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ 
 

Општи акти 
Члан 71. 

 Општи акти Предузећа су Статут и други општи 
акти утврђена законом. 
 Статут је основни општи акт Предузећа . 
 Други општи акти Предузећа морају бити у 
сагласности са Статутом Предузећа. 
 Појединични акти које доносе органи и 
овлашћени појединци, Предузећа морају бити у складу са 
општим актима Предузећа. 

 
XI   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 72. 
 Предузеће је дужно да Статут и друга општа 
акта усагласи са законом и овом одлуком у року од 90 
дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 

 
Члан 73. 

 Чланови Надзорног одбора Предузећа, који не 
испуњавају услове из члана 39. и 40. ове одлуке, 
разрешиће се, а нови именовати у року од 90 дана од 
дана ступања на снагу ове одлуке. 
 Председник и чланови Надзорног одбора 
Предузећа разрешавају се пре истека периода на који су 
именовани уколико Надзорни одбор не донесе дугорочни 

и средњорочни план пословне стратегије и развоја у року 
од годину дана од дана ступања на снагу овог Закона о 
јавним предузећима, односно најкасније до 4. марта 2017. 
године.  

Члан 74. 
 Предузеће наставља са радом у складу са овом 
одлуком и Законом о јавним предузећима („Службени 
гласник РС”, број 15/16). 
 

Члан 75. 
 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о промени оснивачког акта  Јавног комуналног 
предузећа „3.октобар“ Бор ( „Службени лист општине 
Бор“, бр. 22/15 - пречишћен текст). 
 

Члан 76. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог да од дана 
објављивања у „Службеном листу општине Бор“. 
 

Број: 023-54/2016-I 
У Бору, 23. септембра 2016. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
                                                                                                               
             ПРЕДСЕДНИК, 
         Видоје Адамовић, с.р. 

151 
На основу члана 20.и 32. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 
– др.закон), члана 5. и 79. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“, бр. 15/16) и члана 43. Статута 
општине Бор  (''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15 – 
пречишћен текст ), Скупштине општине Бор, на седници 
одржаној дана 23. септембра 2016. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
о усклађивању пословања Јавног предузећа  

за стамбене услуге „Бор“  Бор  са Законом о јавним 
предузећима 

 
I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Усклађивање оснивачког акта 

Члан 1. 
 Овом одлуком, у циљу усклађивања са 
одредбама Закона о јавним предузећима, врше се измене 
и допуне Одлуке о промени оснивачког акта Јавног 
предузећа за стамбене услуге „Бор“ из Бора ( „Службени 
лист општине Бор“, бр. 12/13, 9/15 и 13/15), које је 
уписано у регистар Агенције за привредне решењем БД 
95817/2005 од 22.07.2005. године. 
  

Циљ  оснивања јавног предузећа 
Члан 2. 

 Јавно предузеће за стамбене услуге „Бор“ Бор ( 
у даљем тексту: Предузеће) је основано ради 
обезбеђивања услова за пружање стамбених услуга, 
трајног обављања делатности инвестиционог одржавања 
стамбених зграда на начин којим се неће довести у 
опасност живот и здравље људи и сигурност околине и 
хитних интрвенција у случају да таква опасност 
непосредно постоји, 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 
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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, обављања стручно-
административних послова који се односе на издавање у 
закуп пословног простора и гаража који су у јавној 
својини Општине, вођења евиденције о пословном 
простору и гаражама које су у јавној својини Општине, 
закључивања уговора у име и за рачун Општине уз 
обезбеђивање гарантних средстава на основу овлашћења 
Председника Општине, наплату закупнине на уплатни 
рачун Општине, принудне наплате доспелих износа 
закупнина (вођење судских, извршних и др. поступака), 
давања отказа закупцима који неуредно измирују 
закупнине, осигурања пословног простора и гаража и 
друге послове у вези са пословним простором и гаражама 
у складу са законом, Статутом општине Бор и овом 
одлуком. 

Предмет одлуке 
Члан 3. 

 Овом одлуком, у складу са Законом о јавним 
предузећима, регулисана су права и обавезе оснивача и 
Предузећа у обављању делатности од општег интереса из 
члана 2. ове одлуке, а нарочито: 

 -  назив, седиште и матични број Оснивача; 
 -  пословно име и седиште Предузећа, 
 -  претежна делатност Предузећа  
 - права, обавезе и одговорности Оснивача према 
Предузећу и Предузећа према Oснивачу; 
 - услови и начин утврђивања и распоређивања 
добити, односно начину покрића губитака и сношењу 
ризика; 
 -  условима и начину задуживања Предузећа, 
 -  заступање Предузећа  
 -  износ основног капитала, као и опис, врста и 
вредност неновчаног улога; 
 -  органи Предузећа ; 
 -  податак о уделима оснивача у основном 
капиталу израженог у процентима; 
 -  имовина која се не може отуђити; 
 -  располагање стварима у јавној својини која су 
пренета у својину Предузећа за у складу са законом; 
 -  заштита животне средине; 
 - друга питања од значаја за несметано 
обављање делатности за коју се оснива Предузеће. 
 
II  ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ 
 

Оснивач јавног предузећа 
Члан 4. 

 Оснивач  Јавног предузећа за стамбене услуге 
„Бор“  Бор је: 
 Општина Бор улица Моше Пијаде број 3 , 
матични број 07208529 
 Права оснивача остварује Скупштина општине 
Бор. ( у даљем тексту : Оснивач ). 
 
 
 

 

Правни статус јавног предузећа 
Члан 5. 

 Предузеће има статус правног лица, са правима, 
обававезама и одговорностима утврђеним законом. 
 Предузеће у правном промету са трећим лицима 
има сва овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун. 
 

Одговорност за обавезе јавног предузећа 
Члан 6. 

 Предузеће за своје обавезе одговара 
целокупном својом имовином. 
 Оснивач не одговара за обавезе Предузећа осим 
у случајевима прописаним законом. 
 Оснивач је дужан да обезбеди да се делатност 
од општег интереса из члана 2. ове одлуке обавља у 
континуитету. 
 

Заступање и представљање јавног предузећа 
Члан 7. 

 Предузеће заступа и представља директор.  
 Директор може да у оквиру својих овлашћења, 
овласти друго лице да предузима радње из његове 
надлежности а нарочито да заступа Предузеће пред свим 
надлежним органима у складу са Законом. 
 
III  ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ 

 
Пословно име јавног предузећа 

Члан 8. 
 Предузеће послује под следећим пословним 
именом : Јавно предузеће за стамбене услуге „Бор“  Бор   
 Скраћено пословно име је ЈП „Бор“ Бор .  
 О промени пословног имена одлучује Надзорни 
одбор Предузећа, уз сагласност Оснивача. 
 

Седиште јавног предузећа 
Члан 9. 

 Седиште Предузећа је у Бору, улица Николе 
Пашића бр. 14. 
 О промени седишта Предузећа одлучује 
Надзорни одбор, уз сагласност оснивача. 
 

Печат, штамбиљ и знак јавног предузећа 
Члан 10. 

 Предузеће поседује свој печат и штамбиљ са 
исписаним текстом на српском језику и ћириличним 
писмом. 
 Печат је округлог облика и садржи пуно 
пословно име и седиште Предузећа. 
 Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи 
пуно пословно име, седиште Предузећа и место за датум 
и број. 
 Предузеће има свој знак који садржи назив и 
седиште Предузећа, а који ће бити дефинисан Статутом 
Предузећа.  

 
Упис јавног предузећа у регистар 

Члан 11. 
 Предузеће се за обављање своје делатности од 
општег интереса, утврђене овом одлуком, уписује у 
регистар у складу са законом којим се уређује правни 
положај привредних друштава и поступак регистрације, у 
складу са законом. 
 

Унутрашња организација јавног предузећа 
Члан 12. 

 Предузеће послује као јединствена радна 
целина. 
 Актом директора Предузећа уређује се 
унутрашња организација и систематизација послова. 
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IV ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 
Претежна делатност 

Члан 13. 
 Претежна делатност Предузећа је: 

- 43.29 остали инсталациони радови у 
грађевинарству 

 Осим наведене претежне делатности, Предузеће 
ће се бавити и другим делатностима, као што су: 

- 43.12 припрема градилишта 
- 43.21 постављање електричних инсталација 
- 43.22 постављање водоводних,  

канализационих, грејних и канализационих система 
- 43.31  малтерисање 
- 43.32  уградња столарије  
- 43.33  постављање подних и зидних облога 
- 43.34  бојење и застакљивање 
- 43.39  остали завршни радови 
- 43.91  кровни радови 
- 46.13  посредовање у продаји дрвне грађе и  

грађевинског материјала 
- 68.10  куповина и продаја властистих  

некретнина 
- 68.20  изнајмљивање властитих или  

изнајмељених некретнина и управљање њима 
- 68.30  делатност агенције за некретнине 
- 68.32  управљање некретнинама за накнаду 
- 69.10  правни послови 
- 69.20 рачуноводствени, књиговодствени и  

ревизорски послови, пореско саветовање 
- 73.11  делатност рекламних агенција. 

 Предузеће може без уписа у регистар да врши и 
друге делатности које служе обављању претежне 
делатности, уколико за те делатности испуњава услове 
предвиђене законом. 
 Оснивач и Предузеће могу поједина права и 
обавезе у обављању делатности из става 2. овог члана 
уредити уговором у складу са законом. 
 О промени делатности Предузећа, као и о 
обављању других делатности које служе обављању 
претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз 
сагласност оснивача, у складу са законом. 

 
Услови за обављање делатности као делатности од 

општег интереса 
Члан 14. 

 Предузеће може да отпочне обављање 
делатности кад надлежни државни орган утврди да су 
испуњени услови за обављање те делатности у погледу: 
 1) техничке опремљености; 
 2) кадровске оспособљености; 
 3) безбедности и здравља на раду; 
 4) заштите и унапређења животне средине и 
 5) других услова прописаних законом. 

 
Оснивачка права и улагање капитала јавног 

предузећа 
Члан 15. 

 Предузеће може, уз претходну сагласност 
оснивача, основати друштво капитала за обављање 
делатности од општег интереса из члана 2. ове одлуке, 
као и друштво капитала за обављање делатности која 
није делатност од општег интереса, у складу са Законом 
о привредним друштвима. 
 Предузеће може улагати капитал у већ основана 
друштва капитала, уз претходну сагласност оснивача.   
 На одлуку Надзорног одбора из става 1. и 2. 
овог члана сагласност даје Оснивач. 
 
 
 
 

V ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Основни капитал 
Члан 16. 

 Основни капитал Предузећа чине новчана 
средства у укупном износу од 44.529.000,00 динара. 
 Основни капитал из става 1. овог члана је удео 
Оснивача, као јединог члана са 100% учешћа у основном 
капиталу Предузећа. 
 Износ основног капитала из става 1. овог члана 
уписује се у одговарајући регистар Агенције за 
привредне регистре и представља уписани капитал 
Предузећа. 
 Усклађивање основног капитала предузећа 
врши се у складу са законом. 
 Вредност неновчаног улога оснивача утврђује 
се на основу процене извршене на начин прописан 
законом којим се уређује правни положај привредних 
друштава. 

Имовина јавног предузећа 
Члан 17. 

 Имовину Предузећа чине право својине на 
покретним и непокретним стварима, новчана средства и 
хартије од вредности и друга имовинска права, која су 
пренета у својину Предузећа у складу са законом, 
укључујући и право коришћења на стварима у јавној 
својини. 
 Стварима у јавној својини које је Оснивач 
уложио у Предузеће преносом права коришћења, без 
преноса права својине, Предузеће не може да располаже, 
нити да их даље уступа на коришћење, без сагласности 
Оснивача. 
 Предузеће управља и располаже својом 
имовином у складу са законом, оснивачким актом и 
Статутом. 

Члан 18. 
 Средства у јавној својини могу се улагати у 
капитал Предузећа, у складу са законом и актима 
Оснивача. 
 По основу улагања средстава из става 1. овог 
члана општина Бор стиче уделе у Предузећу, као и права 
по основу тих удела. 
 Капитал у Предузећу подељен на уделе уписује 
се у регистар. 

 
 Повећање и смањење оснивачког капитала 

Члан 19. 
 О повећању или смањењу основног капитала 
Предузећа одлучује оснивач у складу са законом. 

Средства јавног предузећа 
Члан 20. 

 Предузеће, у обављању својих делатности, 
стиче и прибавља средства из следећих извора: 

– продајом производа и услуга, 
– из кредита, 
– из донација и поклона, 
– из буџета оснивача и буџета Републике  

Србије, буџета аутономне покрајине и 
– из осталих извора, у складу са законом. 

 
Расподела добити 

Члан 21. 
 Предузеће је дужно да део остварене добити 
уплати у буџет општине Бор, по завршном рачуну за 
претходну годину. 
 Висина и рок за уплату добити из става 1. овог 
члана утврђује се у складу са законом и одлуком о 
буџету општине за наредну годину. 
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Начела за одређивање цене услуга 
Члан 22. 

 Елементи за образовање цена производа и 
услуга Предузећа уређују се посебном одлуком, коју 
доноси Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу 
са законом. 

 
Усвајање захтева за измену цена  

Члан 24. 
 Предузеће је обавезно да захтев за измену цена 
производа и услуга укључи у свој годишњи програм 
пословања, у складу са чланом 27. ове одлуке. 
 Када се значајније промене вредности 
елемената, који су укључени у методологију за 
обрачунавање цена, Предузеће може да током пословне 
године да поднесе оснивачу детаљно образложен захтев 
за одобрење измене цена услуга, заједно са изменама 
годишњег програма пословања.   
 Измене годишњег програма пословања са 
предлогом за измену цена се достављају се Оснивачу.  

 
Унапређење рада и развоја предузећа 

Члан 25. 
 Унапређење рада и развоја Предузећа заснива 
се на дугорочном и средњорочном плану рада и развоја. 
 Плановима и програмом рада из става 1. ове 
одлуке, утврђују се пословна политика и развој 
Предузећа, одређују се непосредни задаци и утврђују 
средства и мере за њихово извршавање. 
 Планови и програми рада Предузећа морају се 
заснивати на законима којима се уређују одређени 
односи у делатностима којима се бави Предузеће. 
 

Планови и програми 
Члан 26. 

 Планови и програми Предузећа су: 
 - годишњи програма пословања, 
 -средњорочни план пословне стратегије и 
развоја Предузећа,  
 - дугорочни план пословне стратегије и развоја 
Предузећа, 
 - финансијски планови и 
 - други планови и програми (посебни програми 
за коришћење субвенције, гаранције или других 
средстава). 
 Планови и програми Предузећа из става 1. 
алинеја 1, 2, 3. и 4. овог члана, достављају се Оснивачу 
најкасније до 1. децембра текуће године за наредну 
годину. 
 Планови и програми се сматрају донетим када 
на њих сагласност да Оснивач. 
 

Члан 27. 
 Годишњи, односно трогодишњи програм 
пословања Предузећа садржи, нарочито: 
 1) планиране изворе прихода и позиције 
расхода по наменама; 
 2) планиране набавке; 
 3) план инвестиција; 
 4) планирани начин расподеле добити, односно 
планирани начин покрића губитка; 
 5) елементе за целовито сагледавање цена 
производа и услуга; 
 6) план зарада и запошљавања; 
 7) критеријуме за коришћење средстава за 
помоћ, спортске активности, пропаганду и 
репрезентацију. 
 Измене и допуне годишњег, односно 
трогодишњег програма пословања могу се вршити 
искључиво из стратешких и државних интереса или 
уколико се битно промене околности у којима Предузеће 
послује. 

Члан 28. 
 Ако Надзорни одбор Предузећа до почетка 
календарске године не донесе годишњи, односно 
трогодишњи програм пословања, до доношења тог 
програма зараде запосленима се обрачунавају и 
исплаћују на начин и под условима утврђеним 
годишњим, односно трогодишњим програмом пословања 
за претходну годину. 

Члан 29. 
 Предузеће је дужно да Општинком већу 
доставља тромесечне извештаје о реализацији годишњег, 
односно трогодишњег програма пословања. 
 Извештај из става 1. овог члана доставља се у 
року од 30 дана од дана истека тромесечја. 
 
VI  ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И 
ОСНИВАЧА 

Права оснивача 
Члан 30. 

 По основу учешћа у основном капиталу 
Предузећа, општина као оснивач има следећа права: 
 - право управљања Предузећем на начин 
утврђен Статутом Предузећа; 
 -  право на учешће у расподели добити 
Предузећа; 
 -  право да буду информисани о пословању 
Предузећа; 
 -  право да учествују у расподели ликвидационе 
или стечајне масе, након престанка Предузећа стечајем 
или ликвидацијом, а по измирењу обавеза и  
 -  друга права у складу са законом. 
 

Обезбеђење општег интереса 
Члан 31. 

 Ради обезбеђења општег интереса у делатности 
за коју је Предузеће основано, Оснивач даје сагласност 
на: 
 -  Статут Предузећа; 
 - давање гаранција, авала, јемства, залога и 
других средстава обезбеђења за послове који нису из 
оквира делатности од општег интереса; 
 -располагање (прибављање и отуђење) 
средствима у јавној својини која су пренета у својину 
Предузећа, веће вредности, која је у непосредној функији 
обављања делатности од општег интереса 
 -  улагања капитала; 
 -  статусне промене; 
 -акт о процени вредности капитала и 
исказивању тог капитала у акцијама, као и на програм и 
одлуку о својинској трансформацији и 
 - друге одлуке којима се уређује обављање 
делатности од општег интереса у складу са законом и 
овим уговором. 

 
Континуирано и квалитетно пружање услуга 

Члан 32. 
 Предузеће је дужно да делатност од општег 
интереса за коју је основано обавља на начин којим се 
обезбеђује редовно, континуирано и квалитетно пружање 
услуга крајњим корисницима. 

 Несметано функционисање постројења и 
опреме 

Члан 33. 
 Предузеће је дужно да предузима мере и 
активности за редовно одржавање и несметано 
функционисање постројења и других објеката 
неопходних за обављање своје делатности, у складу са 
законима и другим прописима којима се уређују услови 
обављања делатности од општег интереса због које је 
основано. 
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Поремећај у пословању 
Члан 34. 

 У случају поремећаја у пословању Предузећа, 
Оснивач ће предузети мере којима ће обезбедити услове 
за несметан рад и пословање предузећа у обављању 
делатности од општег интереса, у складу са законом, а 
нарочито : 
 - промену унутрашње организације Предузећа. 
 -  разрешење Надзорног одбора и директора, 
 - ограничење права огранка Предузећа да иступа у 
правном промету са трећим лицима,   
 - ограничење у погледу права располагања 
појединим срдствима у јавној својини, 
 - друге мере одређене законом којим се уређују 
услови и начин обављања делатности од општег интереса 
и овом одлуком. 
 
VII ПОСЛОВАЊЕ ПОД ТРЖИШНИМ УСЛОВИМА 
 

Пословање под тржишним условима 
Члан 35. 

 Предузеће послује по тржишним условима, 
ради стицања добити, у складу са законом. 

 
Пружање услуга корисницима са територије других 

општина. 
Члан 36. 

 У обављању своје претежне делатности, 
Предузеће своје производе и услуге може испоручивати, 
односно пружати и корисницима са територије других 
општина и градова, под условом да се ни на који начин 
не угрожава редовно, континуирано и квалитетно 
снабдевање крајњих корисника са територије општине 
Бор. 
 
VIII  ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Органи јавног предузећа 
Члан 37. 

 Органи Предузећа су: 
 1) надзорни одбор 
 2) директор 
 
1) Надзорни одбор 

 
Састав Надзорног одбора 

Члан 38. 
 Надзорни одбор Предузећа има три члана, од 
којих је један председник.  
 Председника и чланове надзорног одбора 
Предузећа, од којих је један члан из реда запослених, 
именује Оснивач, на период од четири године, под 
условима, на начин и по поступку  утврђеним законом, 
статутом општине и овом одлуком. 
 Члан надзорног одбора из реда запослених 
предлаже се на начин и по поступку који је утврђен 
Статутом Предузећа. 
  

Услови за чланове Надзорног одбора 
Члан 39. 

 За председника и члана Надзорног одбора 
Предузећа именује се лице које испуњава услове 
предвиђене законом. 
 Председник и чланови надзорног одбора дужни 
су да се додатно стручно усавршавају у области 
корпоративног управљања, у складу са Програмом за 
додатно стручно усавршавање који утврђује Влада. 

 
Члан 40. 

 Представник запослених у надзорном одбору 
мора испуњавати услове из члана 39. одлуке, као и 
додатна два услова: 

 1) да није био ангажован у вршењу ревизије 
финансијских извештаја предузећа у последњих пет 
година и  
 2) да није члан политичке странке; 

 
Члан 41. 

 Надзорни одбор, директор и извршни директор 
не могу предлагати представника запослених у 
надзорном одбору. 

 
Престанак мандата чланова Надзорног одбора 

Члан 42. 
 Мандат председнику и члановима Надзорног 
одбора престаје под условима предвиђеним законом. 
 Председник и чланови Надзорног одбора којима 
је престао мандат, дужни су да врше своје дужности до 
именовања новог надзорног одбора, односно именовања 
новог председника или члана надзорног одбора, а 
најдуже шест месеци. 

 
Надлежност Надзорног одбора 

Члан 43. 
 Надзорни одбор: 
 1) доноси дугорочни и средњорочни план 
пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово 
спровођење; 
 2) доноси годишњи, односно трогодишњи 
програм пословања Предузећа, усклађен са дугорочним и 
средњорочним планом пословне стратегије и развоја из 
тачке 1) овог члана; 
 3) усваја извештај о степену реализације 
годишњег, односно трогодишњег програма пословања; 
 4) усваја тромесечни извештај о степену 
усклађености планираних и реализованих активности; 
 5) усваја финансијске извештаје; 
 6) доноси Статут Предузећа; 
 7) надзире рад директора; 
 8) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, 
унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику 
управљања ризицима; 
 9) доноси одлуку о расподели добити 
Предузећа, односно начину покрића губитка; 
 10) доноси инвестиционе програме и 
критеријуме за инвестициона улагања; 
 11) даје сагласност директору за предузимање 
послова или радњи у складу са овим законом, статутом и 
одлуком Оснивача; 
 12) доноси одлуку о давању или одузимању 
прокуре; 
 13) закључује уговор о раду са директором, у 
складу са законом којим се уређују радни односи; 
 14) доноси одлуку о располагању (прибављање 
и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у 
својину Предузећа, велике вредности, која је у 
непосредној функцији обављања делатности од општег 
интереса, утврђених оснивачким актом; 
 15) доноси одлуку о висини цена услуга; 
 16) одлучује о улагању капитала Предузећа; 
 17) одлучује о статусним променама Предузећа; 
 18) одлучује о оснивању зависних друштава 
капитала; 
 19) одлучује о смањењу и повећању капитала 
Предузећа; 
 20) одлучује о издавању, продаји и куповини 
удела, као и продаји удела у Предузећу или куповини 
удела или акција у другом предузећу, односно 
привредном друштву; 
 21) доноси акт о исплати стимулације 
директора и извршног директора; 
 22) врши друге послове у складу са законом, 
овом одлуком и Статутом. 
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 Одлуке из става 1. тач. 1), 2), 6), 9), 14), 15), 19), 
20), и 22) овог члана Надзорни одбор доноси уз 
сагласност Оснивача. 
 Одлуке из става 1. тач. 16), 17) и 18) овог члана 
Надзорни одбор доноси уз претходну сагласност 
Оснивача. 
 Одлуке из става 1. тач. 21) овог члана Надзорни 
одбор доноси уз претходну сагласност Општинског већа. 
 

Члан 44. 
 Надзорни одбор одлучује већином гласова 
својих чланова. 
 Надзорни одбор не може пренети право на 
одлучивање о питањима из свог делокруга на директора 
или другог запосленог у Предузећу. 
 

Члан 45. 
 Председник и чланови Надзорног одбора 
Предузећа имају право на одговарајућу накнаду за рад у 
надзорном одбору. 
 Висина накнаде из става 1. овог члана, утврђује 
се у складу са актом Владе. 
 
2) Директор  

Члан 46. 
 Директора предузећа именује Оснивач на 
период од четири године, а на основу спроведеног јавног 
конкурса. 
 Директор Предузећа заснива радни однос на 
одређено време.  
 Директор предузећа је функционер који обавља 
јавну функцију. 
 Директор не може имати заменика. 
 

Надлежности директора 
Члан 47. 

 1) представља и заступа Предузеће; 
 2) организује и руководи процесом рада; 
 3) води пословање Предузећа; 
 4) одговара за законитост рада Предузећа, за 
реализацију одлука и других аката Оснивача, 
Председника општине и Општинског већа; 
 5) предлаже дугорочни и средњорочни план 
пословне стратегије и развоја Предузећа и одговоран је 
за њихово спровођење; 
 6) предлаже годишњи, односно трогодишњи 
програм пословања Предузећа и одговоран је за његово 
спровођење; 
 7) предлаже финансијске извештаје; 
 8) предлаже доношење посебног програма 
коришћења средстава из буџета општине (субвенције, 
гаранције или коришћење других средства); 
 9) извршава одлуке Надзорног одбора; 
 10) бира извршне директоре; 
 11) бира представнике Предузећа у скупштини 
друштва капитала чији је једини власник Предузеће, по 
претходно прибављеној сагласности Оснивача; 
 12) закључује уговоре о раду са извршним 
директорима, у складу са законом којим се уређују радни 
односи; 
 13) доноси акт о систематизацији; 
 14) предлаже Надзорном одбору доношење акта 
о исплати стимулације извршним директорима; 
 15) предлаже Надзорном одбору доношење 
одлука и других аката из делокруга директора; 
 16) одлучује о појединачним правима, 
обавезама и одговорностима запослених у складу са 
законом, колективним уговором и Статутом предузећа; 
 17) доноси план набавки за текућу годину; 
 18) доноси одлуке у поступцима јавних набавки 
и набавки на које се не примењује закон о јавним 
набавкама,  

 19) врши друге послове одређене законом, овом 
Одлуком и Статутом Предузећа . 
  

Услови за избор директора 
Члан 48. 

 За директора Предузећа, може бити именовано 
лице које испуњава услове предвиђене законом. 
           Статутом Предузећа могу бити одређени и други 
услови које лице мора да испуни да би било именовано за 
директора Предузећа. 

 
Извршни директор 

Члан 49. 
 Директор може бирати извршне директоре за 
вођење послова из одређених области од значаја за 
успешно функционисање Предузећа.  
 Извршни директор за свој рад одговара 
директору. 
 Извршни директор обавља послове у оквиру 
овлашћења које му је одредио директор, у складу са овом 
одлуком и Статутом Предузећа 
 Извршни директор не може имати заменика. 
 Извршни директор мора бити у радном односу 
у Предузећу . 

Члан 50. 
 За извршног директора Предузећа бира се лице 
које испуњава услове који су предвиђени Законом. 
 Поред услова из става 1. овог члана, лице које 
се бира за извршног директора мора имати три године 
радног искуства на пословима за које ће бити задужен у 
јавном предузећу. 
 Предузеће не може имати више од седам 
извршних директора, а број извршних директора 
утврђује се Статутом Предузећа. 
  

Зарада директора и извршног директора 
Члан 51. 

 Директор и извршни директор имају право на 
зараду, а могу имати и право на стимулацију, у складу са 
актом Владе. 
 Одлуку о исплати стимулације директора и 
извршног директора доноси Надзорни одбор Предузећа, 
уз предходну сагласност Оснивача 
. Одлука о исплати стимулације извршног 
директора доноси се на предлог директора. 
 

Поступак именовања директора 
Члан 52. 

 Директор Предузећа именује се након 
спроведеног јавног конкурса, у складу са законом, 
подзаконским актима, Статутом општине и овом 
одлуком. 
 Јавни конкурс спроводи Комисија за 
спровођење конкурса за избор директора. 
 Комисија јединице локалне самоуправе има пет 
чланова, од којих је један председник. 
 Комисију из става 3. овог члана образује 
Оснивач. 
 Председник и чланови комисије не могу бити 
народни посланици, посланици у скупштини аутономне 
покрајине, одборници у скупштини општине Бор, као ни 
постављена лица у органима државне управе, органима 
аутономне покрајине или органима јединице локалне 
самоуправе. 

Члан 53. 
 Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор 
директора Предузећа доноси Оснивач, на предлог 
Општинског већа. 
 Иницијативу за доношење одлуке из става 1. 
Овог члана може покренути и Надзорни одбор 
Предузећа, преко Општинске управе.  
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 Општинска управа доставља Општинском већу 
текст огласа о јавном конкурсу. 
 Оглас о јавном конкурсу садржи нарочито: 
податке о Предузећу, пословима, условима за именовање 
директора Предузећа, месту рада, стручној 
оспособљености, знањима и вештинама које се оцењују у 
изборном поступку и начину њихове провере, року у 
коме се подносе пријаве, податке о лицу задуженом за 
давање обавештења о јавном конкурсу, адресу на коју се 
пријаве подносе, као и податке о доказима који се 
прилажу уз пријаву. 
 Оглас о јавном конкурсу за избор директора 
Предузећа објављује се у "Службеном гласнику 
Републике Србије", у Службеном листу општине Бор у 
најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају 
на целој територији Републике Србије, као и на интернет 
страници општине Бор. 
 
 Рок за објављивање огласа из става 4. овог 
члана у "Службеном гласнику Републике Србије" не 
може бити дужи од осам дана од дана доношења одлуке 
о спровођењу јавног конкурса за избор директора 
Предузећа. 
 Пријава на јавни конкурс за избор директора 
Предузећа подноси се у року од 30 дана од дана 
објављивања јавног конкурса у "Службеном гласнику 
Републике Србије". 
 Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које 
нису приложени сви потребни докази, Комисија одбацује 
закључком против кога није допуштена посебна жалба. 
 

Члан 54. 
 Решење о именовању директора је коначано. 
 Решење о именовању директора Предузећа, са 
образложењем, објављује се у ''Службеном гласнику РС'', 
Службеном листу општине Бор и на интернет страници 
општине Бор. 

Члан 55. 
 Именовани кандидат дужан је да ступи на 
функцију у року од осам дана од дана објављивања 
решења о именовању у "Службеном гласнику Републике 
Србије". 
 Рок из става 1. овог члана, из нарочито 
оправданих разлога, може се продужити за још осам 
дана. 

Мандат директора 
Члан 56. 

 Мандат директора престаје истеком периода на 
који је именован, оставком или разрешењем. 
 Поступак за именовање директора покреће се 
шест месеци пре истека периода на који је именован, 
односно у року од 30 дана од дана подношења оставке 
или разрешења. 

Оставка директора 
Члан 57. 

 Оставка се у писаној форми подноси Оснивачу. 
 

Разрешење 
Члан 58. 

 Предлог за разрешење директора Предузећа 
подноси Општинско веће. 
 Предлог из става 1. овог члана може поднети и 
Надзорни одбор Предузећа преко надлежне Општинске 
управе. 
 Предлог за разрешење мора бити образложен, 
са прецизно наведеним разлозима због којих се предлаже 
разрешење и доставља се директору који има право да се 
у року од 20 дана изјасни о разлозима због којих се 
предлаже разрешење. 
 Пошто директору пружи прилику да се изјасни 
о постојању разлога за разрешење и утврди потребне 

чињенице, Општинско веће, предлаже Оснивачу 
доношење одговарајућег решења. 
 Против решења о разрешењу жалба није 
допуштена, али се може водити управни спор. 
 

Члан 59. 
 Оснивач разрешава или може разрешити 
директора Предузећа под условима предвиђеним 
законом.  

Суспензија директора 
Члан 60. 

 Уколико у току трајања мандата против 
директора буде потврђена оптужница, Оснивач доноси 
решење о суспензији директора Предузећа. 
 Суспензија траје док се поступак правноснажно 
не оконча. 

 
Вршилац дужности директора 

Члан 61. 
 Оснивач може именовати вршиоца дужности 
директора до именовања директора Предузећа по 
спроведеном јавном конкурсу или у случају суспензије 
директора. 
 Период обављања функције вршиоца дужности 
директора не може бити дужи од једне године. 
 Исто лице не може бити два пута именовано за 
вршиоца дужности директора. 
 Вршилац дужности директора мора испуњавати 
услове за именовање директора јавног предузећа из 
члана 48. ове одлуке. 
 Вршилац дужности има сва права, обавезе и 
овлашћења која има директор Предузећа. 
 
IХ   ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ 
 

Поремећаји у пословању 
Члан 62. 

 У случају поремећаја у пословању Предузећа 
Оснивач, може предузети мере прописане законом, ради 
обезбеђења услова за несметано функционисање и 
обављање делатности од општег интереса, а нарочито: 

–  промену унутрашње организације Предузећа  
–  разрешење Надзорног одбора и директора и 

 именовање привременог органа Предузећа; 
–  ограничење права појединих делова  

Предузећа да иступају у правном промету са трећим 
лицима; 

–  ограничење у погледу права располагања  
појединим средствима у јавној својини; 

–  друге мере одређене законом којим се  
одређују делатности од општег интереса. 
 За време ратног стања или непосредне ратне 
опасности, у складу са одлуком  Владе, Оснивач може у 
Предузећу утврдити организацију за извршавање послова 
од стратешког значаја за Републику Србију, аутономну 
покрајину или општину Бор. 
 

Остваривање права на штрајк 
Члан 63. 

 У Предузећу право на штрајк остварује се у 
складу са законом. 
 У случају да у Предузећу нису обезбеђени 
услови за остваривање редовног процеса рада услед више 
силе, Оснивач, ако оцени да могу наступити штетне 
последице за живот и здравље људи или њихову 
безбедност и безбедност имовине или друге штетне 
неотклоњиве последице, поступа у складу са законом. 
 

Унутрашња организација 
Члан 64. 

 Статутом, општим актима и другим актима 
Предузећа ближе се уређују унутрашња организација 



1039     БРОЈ 15                           „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“                                 23. септембар 2016.                 
 
Предузећа, делокруг органа и друга питања од значаја за 
рад и пословање Предузећа, у складу са законом и овим 
уговором. 

Радни односи 
Члан 65. 

 Права, обавезе и одговорности запослених из 
радног односа уређују се колективним уговором 
Предузећа у складу са законом и актима оснивача. 
 Колективни уговор Предузећа мора бити 
сагласан са законом, општим и посебним колективним 
уговором. 

 
Безбедност и здравље запослених на раду 

Члан 66. 
 Права, обавезе и одговорности у вези са 
безбедношћу и здрављем на раду остварују се у складу са 
законом и прописима донетим на основу закона, а ближе 
се уређују колективним уговором, општим актима 
Предузећа или уговором о раду. 
  

Заштита животне средине 
Члан 67. 

 Предузеће је дужно да у обављању своје 
делатности обезбеђује потребне услове за заштиту и 
унапређење животне средине и да спречава узроке и 
отклања штетне последице које угрожавају природне и 
радом створене вредности човекове средине. 
 Статутом Предузећа детаљније се утврђују 
активности предузећа ради заштите животне средине, 
сагласно закону и прописима оснивача који регулишу 
област заштите животне средине. 
 

Јавност рада предузећа 
Члан 68. 

 Предузеће дужно је да на својој интернет 
страници објави: 
 1) радне биографије чланова Надзорног одбора, 
директора и извршних директора; 
 2) организациону структуру; 
 3) годишњи, односно трогодишњи програм 
пословања, као и све његове измене и допуне, односно 
извод из тог програма ако јавно предузеће има 
конкуренцију на тржишту; 
 4) тромесечне извештаје о реализацији 
годишњег, односно трогодишњег програма пословања; 
 5) годишњи финансијски извештај са 
мишљењем овлашћеног ревизора; 
 6) друге информације од значаја за јавност. 
 

Доступност информација 
Члан 69. 

 Доступност информација од јавног значаја 
Предузеће врши у складу са одредбама закона који 
регулише област слободног приступа информацијама од 
јавног значаја. 

Пословна тајна 
Члан 70. 

 Пословном тајном сматрају се исправе и подаци 
утврђени одлуком директора или Надзорног одбора 
Предузећа чије би саопштавање неовлашћеном лицу 
било противно пословању Предузећа и штетило би 
његовом пословном угледу и интересима. 
 
X    СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ 
 

Општи акти 
Члан 71. 

 Општи акти Предузећа су Статут и други општи 
акти утврђена законом. 
 Статут је основни општи акт Предузећа. 
 Други општи акти Јавног предузећа морају бити 
у сагласности са Статутом Предузећа. 

 Појединични акти које доносе органи и 
овлашћени појединци у Предузећу, морају бити у складу 
са општим актима Предузећа. 

 
XI   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 72. 
 Предузеће за дужно је да Статут и друга општа 
акта усагласи са законом и овом одлуком у року од 90 
дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 
 

Члан 73. 
 Чланови Надзорног одбора Предузећа, који не 
испуњавају услове из члана 39. и 40. ове одлуке, 
разрешиће се, а нови именовати у року од 90 дана од 
дана ступања на снагу ове одлуке. 
 Председник и чланови Надзорног одбора 
Предузећа разрешавају се пре истека периода на који су 
именовани уколико Надзорни одбор не донесе дугорочни 
и средњорочни план пословне стратегије и развоја у року 
од годину дана од дана ступања на снагу овог Закона о 
јавним предузећима, односно најкасније до 4. марта 2017. 
године.  

Члан 74. 
 Предузеће наставља са радом у складу са овом 
одлуком и Законом о јавним предузећима („Службени 
гласник РС”, број 15/16). 

Члан 75. 
 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о промени оснивачког акта  Јавног предузећа за 
стамбене услуге „Бор“ Бор ( „Службени лист општине 
Бор“, бр. 12/13,9/15 и 13/15). 
  

Члан 76. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог да од дана 
објављивања у ''Службеном листу општине Бор“. 
 

Број: 022-186/2016-I 
У Бору, 23. септембра 2016. године 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

                                                                                                               
                   ПРЕДСЕДНИК, 
              Видоје Адамовић, с.р. 

152 
На основу члана 20. и 32. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/14 
– др. закон), члана 5. и 79.  Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“, број 15/16) и члана 43. Статута 
општине Бор  ( „Службени лист општине Бор“ број 6/15 – 
пречишћен текст ), Скупштине општине Бор, на седници 
одржаној дана 23. септембра 2016. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
о усклађивању пословања Јавног предузећа  

“Зоолошки врт„  Бор са Законом о јавним 
предузећима 

 
I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Усклађивање оснивачког акта 

Члан 1. 
 Овом одлуком, у циљу усклађивања са 
одредбама Закона о јавним предузећима, врше се измене 
и допуне Одлуке о промени оснивачког акта Јавног 
предузећа „Зоолошки врт“ из Бора ( „Службени лист 
општине Бор“, број 12/13), које је уписано у регистар 
Агенције за привредне решењем БД 147805 од  
08.12.2011. године. 
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Циљ  оснивања јавног предузећа 
Члан 2. 

 Јавно предузеће „Зоолошки врт“ Бор (у даљем 
тексту: Предузеће)је основано ради обезбеђивања услова 
за обављање делатности чувања и приказивања 
животиња у зоолошком врту у Бору.  

 
Предмет одлуке 

Члан 3. 
 Овом одлуком, у складу са Законом о јавним 
предузећима, регулисана су права и обавезе Оснивача и 
Предузећа у обављању делатности од општег интереса из 
члана 2. ове одлуке, а нарочито: 

 -  назив, седиште и матични број Оснивача; 
 -  пословно име и седиште Предузећа 
 -  претежна делатност Предузећа 
 - права, обавезе и одговорности Оснивача према 
Предузећу и Предузећа према Оснивачу; 
 - услови и начин утврђивања и распоређивања 
добити, односно начину покрића губитака и сношењу 
ризика; 
 -  условима и начину задуживања Предузећа 
 -  заступање Предузећа 
 -  износ основног капитала, као и опис, врста и 
вредност неновчаног улога; 
 -  органи Предузећа 
 -  податак о уделима оснивача у основном 
капиталу израженог у процентима; 
 -  имовина која се не може отуђити; 
 -  располагање стварима у јавној својини која су 
пренета у својину Предузећа у складу са законом; 
 -  заштита животне средине; 
 - друга питања од значаја за несметано 
обављање делатности за коју се оснива Предузеће. 
 
II  ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ 
 

Оснивач јавног предузећа 
Члан 4. 

 Оснивач Јавног предузећа „Зоолошки врт“ Бор 
је: 
 Општина Бор улица Моше Пијаде број 3 , 
матични број 07208529. 
 Права Оснивача остварује Скупштина општине 
Бор. ( у даљем тексту: Оснивач) 

 
Правни статус јавног предузећа 

Члан 5. 
 Предузеће има статус правног лица, са правима, 
обававезама и одговорностима утврђеним законом. 
 Предузеће у правном промету са трећим лицима 
има сва овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун. 
 

Одговорност за обавезе јавног предузећа 
Члан 6. 

 Предузеће за своје обавезе одговара 
целокупном својом имовином. 
 Оснивач не одговара за обавезе Предузећа осим 
у случајевима прописаним законом. 
 Оснивач је дужан да обезбеди да се делатност 
од општег интереса из члана 2. ове одлуке обавља у 
континуитету. 

 
Заступање и представљање јавног предузећа 

Члан 7. 
 Предузеће заступа и представља директор. 
            Директор може да у оквиру својих овлашћења, 
овласти друго лице да предузима радње из његове 
надлежности а нарочито да заступа Предузеће пред свим 
надлежним органима у складу са Законом. 
 
 

III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ 
 

Пословно име јавног предузећа 
Члан 8. 

 Предузеће послује под следећим пословним 
именом : Јавно предузеће „Зоолошки врт“ Бор. 
 Скраћено пословно име је ЈП „ЗОО – врт “ Бор .  
 О промени пословног имена одлучује Надзорни 
одбор Предузећа, уз сагласност Оснивача. 
 

Седиште јавног предузећа 
Члан 9. 

 Седиште Предузећа је у Бору, улица Др. 
Миловановића број бб. 
 О промени седишта Предузећа одлучује 
Надзорни одбор, уз сагласност Оснивача. 
 

Печат, штамбиљ и знак јавног предузећа 
Члан 10. 

 Предузеће поседује свој печат и штамбиљ са 
исписаним текстом на српском језику и ћириличним 
писмом. 
 Печат је округлог облика и садржи пуно 
пословно име и седиште Предузећа. 
 Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи 
пуно пословно име, седиште Предузећа датум и број. 
 Предузеће има свој знак који садржи назив и 
седиште Предузећа, а који ће бити дефинисан Статутом 
Предузећа.  

 
Упис јавног предузећа у регистар 

Члан 11. 
 Предузеће се за обављање своје делатности од 
општег интереса, утврђене овом одлуком, уписује у 
регистар у складу са законом којим се уређује правни 
положај привредних друштава и поступак регистрације, у 
складу са законом. 
 

Унутрашња организација јавног предузећа 
Члан 12. 

 Предузеће послује као јединствена радна 
целина. 
 Актом директора Предузећа уређује се 
унутрашња организација и систематизација послова. 
 
 IV ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 
Претежна делатност 

Члан 13. 
 Претежна делатност Предузећа је: 
 - 91.04 делатност ботаничких и зоолошких 
вртова и заштитата природних вредности 
 Осим наведене претежне делатности, Предузеће 
ће се бавити и другим делатностима, као што су: 

-  47.11  трговина на мало у неспецијализованим 
продавницама, претежно храном  

   Предузеће може без уписа у регистар да врши и 
друге делатности које служе обављању претежне 
делатности, уколико за те делатности испуњава услове 
предвиђене законом. 
 Оснивач и Предузеће могу поједина права и 
обавезе у обављању делатности из става 2. овог члана 
уредити уговором у складу са законом. 
 О промени делатности Предузећа, као и о 
обављању других делатности које служе обављању 
претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз 
сагласност оснивача, у складу са законом. 
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Услови за обављање делатности као делатности од 
општег интереса 

Члан 14. 
 Предузећа може да отпочне обављање 
делатности кад надлежни државни орган утврди да су 
испуњени услови за обављање те делатности у погледу: 
 1) техничке опремљености; 
 2) кадровске оспособљености; 
 3) безбедности и здравља на раду; 
 4) заштите и унапређења животне средине и 
 5) других услова прописаних законом. 

 
Оснивачка права и улагање капитала јавног 

предузећа 
Члан 15. 

 Предузеће може, уз претходну сагласност 
оснивача, основати друштво капитала за обављање 
делатности од општег интереса из члана 2. ове одлуке, 
као и друштво капитала за обављање делатности која 
није делатност од општег интереса, у складу са Законом 
о привредним друштвима. 
 Предузећа може улагати капитал у већ основана 
друштва капитала, уз претходну сагласност оснивача.   
 На одлуку Надзорног одбора из става 1. и 2. 
овог члана сагласност даје Оснивач. 
 
V  ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 
Основни капитал 

Члан 16. 
 Основни капитал Предузећа чине новчана 
средства у укупном износу од 51.687,75 динара. 
 Основни капитал из става 1. овог члана је удео 
Оснивача, као јединог члана са 100% учешћа у основном 
капиталу Предузећа. 
 Износ основног капитала из става 1. овог члана 
уписује се у одговарајући регистар Агенције за 
привредне регистре и представља уписани капитал 
Предузећа. 
 Усклађивање основног капитала предузећа 
врши се у складу са законом. 
 Вредност неновчаног улога оснивача утврђује 
се на основу процене извршене на начин прописан 
законом којим се уређује правни положај привредних 
друштава. 

Имовина јавног предузећа 
Члан 17. 

 Имовину Предузећа чине право својине на 
покретним и непокретним стварима, новчана средства и 
хартије од вредности и друга имовинска права, која су 
пренета у својину Предузећа у складу са законом, 
укључујући и право коришћења на стварима у јавној 
својини. 
 Стварима у јавној својини које је Оснивач 
уложио у Предузеће преносом права коришћења, без 
преноса права својине, Предузеће не може да располаже, 
нити да их даље уступа на коришћење, без сагласности 
Оснивача. 
 Предузеће управља и располаже својом 
имовином у складу са законом, оснивачким актом и 
Статутом. 

Члан 18. 
 Средства у јавној својини могу се улагати у 
капитал Предузећа, у складу са законом и актима 
Оснивача. 
 По основу улагања средстава из става 1. овог 
члана општина Бор стиче уделе у Предузећа, као и права 
по основу тих удела. 
 Капитал у Предузећу подељен на уделе уписује 
се у регистар. 
 

 

 Повећање и смањење оснивачког капитала 
Члан 19. 

 О повећању или смањењу основног капитала 
Предузећа одлучује Оснивач, у складу са законом. 
  

Средства јавног предузећа 
Члан 20. 

 Предузеће, у обављању својих делатности, 
стиче и прибавља средства из следећих извора: 

– продајом производа и услуга, 
– из кредита, 
– из донација и поклона, 
– из буџета оснивача и буџета Републике  

Србије, буџета аутономне покрајине и 
– из осталих извора, у складу са законом. 

 
Расподела добити 

Члан 21. 
 Предузеће је дужно да део остварене добити 
уплати у буџет општине Бор, по завршном рачуну за 
претходну годину. 
 Висина и рок за уплату добити из става 1. овог 
члана утврђује се у складу са законом и одлуком о 
буџету општине за наредну годину. 

 
Начела за одређивање цене услуга 

Члан 22. 
 Елементи за образовање цена производа и 
услуга Предузећа уређују се посебном одлуком, коју 
доноси Надзорни одбор, по уз сагласност оснивача, у 
складу са законом. 
  

Усвајање захтева за измену цена  
Члан 24. 

 Предузеће је обавезно да захтев за измену цена 
производа и услуга укључи у свој годишњи програм 
пословања, у складу са чланом 27. ове одлуке. 
 Када се значајније промене вредности 
елемената, који су укључени у методологију за 
обрачунавање цена, Предузећа може да током пословне 
године да поднесе оснивачу детаљно образложен захтев 
за одобрење измене цена услуга, заједно са изменама 
годишњег програма 
пословања.   
 Измене годишњег програма пословања са 
предлогом за измену цена се достављају Оснивачу.  
 

Унапређење рада и развоја предузећа 
Члан 25. 

 Унапређење рада и развоја Предузећа заснива 
се на дугорочном и средњорочном плану рада и развоја. 
 Плановима и програмом рада из става 1. ове 
одлуке, утврђују се пословна политика и развој 
Предузећа, одређују се непосредни задаци и утврђују 
средства и мере за њихово извршавање. 
 Планови и програми рада Предузећа морају се 
заснивати на законима којима се уређују одређени 
односи у делатностима којима се бави Предузеће.  

 
Планови и програми 

Члан 26. 
 Планови и програми  Предузећа су: 
 - годишњи програма пословања, 
 - средњорочни план пословне стратегије и 
развоја Предузећа,  

- дугорочни план пословне стратегије и развоја 
Предузећа, 
 - финансијски планови и 
 - други планови и програми (посебни програми 
за коришћење субвенције, гаранције или других 
средстава). 
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 Планови и програми Предузећа из става 1. 
алинеја 1, 2, 3. и 4. овог члана, достављају се Оснивачу 
најкасније у року од 15 дана од дана усвајања одлуке о 
буџету јединице локалне самоуправе. 
 Планови и програми се сматрају донетим када 
на њих сагласност да Оснивач. 
 

Члан 27. 
 Годишњи, односно трогодишњи програм 
пословања Предузећа садржи, нарочито: 
 1) планиране изворе прихода и позиције 
расхода по наменама; 
 2) планиране набавке; 
 3) план инвестиција; 
 4) планирани начин расподеле добити, односно 
планирани начин покрића губитка; 
 5) елементе за целовито сагледавање цена 
производа и услуга; 
 6) план зарада и запошљавања; 
 7) критеријуме за коришћење средстава за 
помоћ, спортске активности, пропаганду и 
репрезентацију. 
 Измене и допуне годишњег, односно 
трогодишњег програма пословања могу се вршити 
искључиво из стратешких и државних интереса или 
уколико се битно промене околности у којима јавно 
предузеће послује. 

Члан 28. 
 Ако Надзорни одбор Предузећа до почетка 
календарске године не донесе годишњи, односно 
трогодишњи програм пословања, до доношења тог 
програма зараде запосленима се обрачунавају и 
исплаћују на начин и под условима утврђеним 
годишњим, односно трогодишњим програмом пословања 
за претходну годину. 

Члан 29. 
 Предузеће је дужно да Општинском већу 
доставља тромесечне извештаје о реализацији годишњег, 
односно трогодишњег програма пословања. 
 Извештај из става 1. овог члана доставља се у 
року од 30 дана од дана истека тромесечја. 
 
VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И 
ОСНИВАЧА 

Права оснивача 
Члан 30. 

 По основу учешћа у основном капиталу 
Предузећа општина, као оснивач има следећа права: 
 - право управљања Предузећа на начин утврђен 
Статутом Предузећа; 
 - право на учешће у расподели добити Јавног 
предузећа; 
 - право да буду информисани о пословању 
Предузећа; 
 - право да учествују у расподели ликвидационе 
или стечајне масе, након престанка 
Јавног предузећа стечајем или ликвидацијом, а по 
измирењу обавеза и  
 - друга права у складу са законом. 
 

Обезбеђење општег интереса 
Члан 31. 

 Ради обезбеђења општег интереса у делатности 
за коју је Предузеће основано, Оснивач даје сагласност 
на: 
 - Статут Предузећа; 
 - давање гаранција, авала, јемства, залога и 
других средстава обезбеђења за послове који нису из 
оквира делатности од општег интереса; 
 - располагање (прибављање и отуђење) 
средствима у јавној својини која су пренета у својину 

Предузећа, веће вредности, која је у непосредној функији 
обављања делатности од општег интереса 
 -  улагања капитала; 
 -  статусне промене; 
 - акт о процени вредности капитала и 
исказивању тог капитала у акцијама, као и на програм и 
одлуку о својинској трансформацији и 
 - друге одлуке којима се уређује обављање 
делатности од општег интереса у складу са законом и 
овим уговором. 

 
Континуирано и квалитетно пружање услуга 

Члан 32. 
 Предузеће је дужно да делатност од општег 
интереса за коју је основано обавља на начин којим се 
обезбеђује редовно, континуирано и квалитетно пружање 
услуга крајњим корисницима. 
 

Несметано функционисање постројења и опреме 
Члан 33. 

 Предузеће је дужно да предузима мере и 
активности за редовно одржавање и несметано 
функционисање постројења и других објеката 
неопходних за обављање своје делатности, у складу са 
законима и другим прописима којима се уређују услови 
обављања делатности од општег интереса због које је 
основано. 

Поремећај у пословању 
Члан 34. 

 У случају поремећаја у пословању Предузећа, 
Оснивач ће предузети мере којима ће обезбедити услове 
за несметан рад и пословање предузећа у обављању 
делатности од општег интереса, у складу са законом, а 
нарочито : 
 -  промену унутрашње организације Предузећа. 
 -  разрешење Надзорног одбора и директора, 
 - ограничење права огранка Предузећа да 
иступа у правном промету са трећим лицима,   
 - ограничење у погледу права располагања 
појединим срдствима у јавној својини, 
 - друге мере одређене законом којим се уређују 
услови и начин обављања делатности од општег интереса 
и овом одлуком. 
 
VII ПОСЛОВАЊЕ ПОД ТРЖИШНИМ УСЛОВИМА 
 

Пословање под тржишним условима 
Члан 35. 

 Предузеће послује по тржишним условима, 
ради стицања добити, у складу са законом. 

 
Пружање услуга корисницима са територије других 

општина. 
Члан 36. 

 У обављању своје претежне делатности, 
Предузеће своје производе и услуге може испоручивати, 
односно пружати и корисницима са територије других 
општина и градова, под условом да се ни на који начин 
не угрожава редовно, континуирано и квалитетно 
снабдевање крајњих корисника са територије општине 
Бор. 
 
VIII  ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Органи јавног предузећа 
Члан 37. 

 Органи Предузећа су: 
 1) надзорни одбор 
 2) директор 
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1) Надзорни одбор 

 
Састав Надзорног одбора 

Члан 38. 
 Надзорни одбор Предузећа има три члана, од 
којих је један председник.  
 Председника и чланове надзорног одбора 
Предузећа, од којих је један члан из реда запослених, 
именује Оснивач, на период од четири године, под 
условима, на начин и по поступку  утврђеним законом, 
статутом општине и овом одлуком. 
 Члан надзорног одбора из реда запослених 
предлаже се на начин и по поступку који је утврђен 
Статутом Предузећа. 
 

Услови за чланове Надзорног одбора 
              Члан 39.   

 За председника и члана Надзорног одбора 
Предузећа именује се лице које испуњава услове 
предвиђене законом. 
 Председник и чланови надзорног одбора дужни 
су да се додатно стручно усавршавају у области 
корпоративног управљања, у складу са Програмом за 
додатно стручно усавршавање који утврђује Влада. 

 
Члан 40. 

 Представник запослених у надзорном одбору 
мора испуњавати услове из члана 39. одлуке, као и 
додатна два услова: 
 1) да није био ангажован у вршењу ревизије 
финансијских извештаја предузећа у последњих пет 
година и  
 2) да није члан политичке странке; 

 
Члан 41. 

 Надзорни одбор, директор и извршни директор 
не могу предлагати представника запослених у 
надзорном одбору. 

 
Престанак мандата чланова Надзорног одбора 

Члан 42. 
 Мандат председнику и члановима Надзорног 
одбора престаје под условима предвиђеним законом. 
 Председник и чланови Надзорног одбора којима 
је престао мандат, дужни су да врше своје дужности до 
именовања новог надзорног одбора, односно именовања 
новог председника или члана надзорног одбора, а 
најдуже шест месеци. 

 
Надлежност Надзорног одбора 

Члан 43. 
 Надзорни одбор: 
 1) доноси дугорочни и средњорочни план 
пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово 
спровођење; 
 2) доноси годишњи, односно трогодишњи 
програм пословања Предузећа, усклађен са дугорочним и 
средњорочним планом пословне стратегије и развоја из 
тачке 1) овог члана; 
 3) усваја извештај о степену реализације 
годишњег, односно трогодишњег програма пословања; 
 4) усваја тромесечни извештај о степену 
усклађености планираних и реализованих активности; 
 5) усваја финансијске извештаје; 
 6) доноси Статут Предузећа; 
 7) надзире рад директора; 
 8) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, 
унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику 
управљања ризицима; 
 9) доноси одлуку о расподели добити 
Предузећа, односно начину покрића губитка; 

 10) доноси инвестиционе програме и 
критеријуме за инвестициона улагања; 
 11) даје сагласност директору за предузимање 
послова или радњи у складу са овим законом, статутом и 
одлуком оснивача; 
 12) доноси одлуку о давању или одузимању 
прокуре; 
 13) закључује уговор о раду са директором, у 
складу са законом којим се уређују радни односи; 
 14) доноси одлуку о располагању (прибављање 
и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у 
својину Предузећа, велике вредности, која је у 
непосредној функцији обављања делатности од општег 
интереса, утврђених оснивачким актом; 
 15) доноси одлуку о висини цена услуга; 
 16) одлучује о улагању капитала Предузећа; 
 17) одлучује о статусним променама Предузећа; 
 18) одлучује о оснивању зависних друштава 
капитала; 
 19) одлучује о смањењу и повећању капитала 
Предузећа; 
 20) одлучује о издавању, продаји и куповини 
удела, као и продаји удела у Предузећу или куповини 
удела или акција у другом предузећу, односно 
привредном друштву; 
 21) доноси акт о исплати стимулације 
директора и извршног директора; 
 22) врши друге послове у складу са законом, 
овом одлуком и Статутом. 
 Одлуке из става 1. тач. 1), 2), 6), 9), 14), 15), 19), 
20), и 22) овог члана Надзорни одбор доноси уз 
сагласност Оснивача. 
 Одлуке из става 1. тач. 16), 17) и 18) овог члана 
Надзорни одбор доноси уз претходну сагласност 
Оснивача. 
 Одлуке из става 1. тач. 21) овог члана Надзорни 
одбор доноси уз претходну сагласност Општинском већу. 
 

Члан 44. 
 Надзорни одбор одлучује већином гласова 
својих чланова. 
 Надзорни одбор не може пренети право на 
одлучивање о питањима из свог делокруга на директора 
или другог запосленог у Предузећу. 
 

Члан 45. 
 Председник и чланови Надзорног одбора 
Предузећа имају право на одговарајућу накнаду за рад у 
надзорном одбору. 
 Висина накнаде из става 1. овог члана, утврђује 
се у складу подзаконским актима. 
 
2) Директор  

Члан 46.  
 Директора предузећа именује Оснивач на 
период од четири године, а на основу спроведеног јавног 
конкурса. 
 Директор Предузећа заснива радни однос на 
одређено време.  
 Директор предузећа је функционер који обавља 
јавну функцију. 
 Директор не може имати заменика. 
 

Надлежности директора 
Члан 47. 

 1) представља и заступа Предузеће ; 
 2) организује и руководи процесом рада; 
 3) води пословање Предузећа; 
 4) одговара за законитост рада Предузећа, за 
реализацију одлука и других аката Оснивача, 
председника општине и Општинског већа; 
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 5) предлаже дугорочни и средњорочни план 
пословне стратегије и развоја Предузећа и одговоран је 
за њихово спровођење; 
 6) предлаже годишњи, односно трогодишњи 
програм пословања Предузећа и одговоран је за његово 
спровођење; 
 7) предлаже финансијске извештаје; 
 8) предлаже доношење посебног програма 
коришћења средстава из буџета општине/града 
(субвенције, гаранције или коришћење других средства); 
 9) извршава одлуке Надзорног одбора; 
 10) бира извршне директоре; 
 11) бира представнике Предузећа у скупштини 
друштва капитала чији је једини власник Предузећа, по 
претходно прибављеној сагласности Оснивача; 
 12) закључује уговоре о раду са извршним 
директорима, у складу са законом којим се уређују радни 
односи; 
 13) доноси акт о систематизацији; 
 14) предлаже Надзорном одбору доношење акта 
о исплати стимулације извршним директорима; 
 15) предлаже Надзорном одбору доношење 
одлука и других аката из делокруга директора; 
 16) одлучује о појединачним правима, 
обавезама и одговорностима запослених у складу са 
законом, колективним уговором и Статутом предузећа; 
 17) доноси план набавки за текућу годину; 
 18) доноси одлуке у поступцима јавних набавки 
и набавки на које се не примењује закон о јавним 
набавкама,  
 19) врши друге послове одређене законом, овом 
одлуком и Статутом Предузећа  
  

Услови за избор директора 
Члан 48. 

 За директора Предузећа, може бити именовано 
лице које испуњава услове предвиђене законом. 
           Статутом Предузећа могу бити одређени и други 
услови које лице мора да испуни да би било именовано за 
директора Предузећа. 

 
Извршни директор 

Члан 49. 
 Директор може бирати извршне директоре за 
вођење послова из одређених области од значаја за 
успешно функционисање Предузећа .  
 Извршни директор за свој рад одговара 
директору. 
 Извршни директор обавља послове у оквиру 
овлашћења које му је одредио директор, у складу са овом 
одлуком и Статутом Предузећа. 
 Извршни директор не може имати заменика. 
 Извршни директор мора бити у радном односу 
у Предузећу. 

Члан 50. 
 За извршног директора Предузећа бира се лице 
које испуњава услове који су предвиђени у Закону. 
 Поред услова из става 1. овог члана, лице које 
се бира за извршног директора мора имати три године 
радног искуства на пословима за које ће бити задужен у 
јавном предузећу. 
 Предузеће не може имати више од седам 
извршних директора, а број извршних директора 
утврђује се Статутом Предузећа. 
 

Зарада директора и извршног директора 
Члан 51. 

 Директор и извршни директор имају право на 
зараду, а могу имати и право на стимулацију, у складу са 
подзаконским актом. 

 Одлуку о исплати стимулације директора и 
извршног директора доноси Надзорни одбор Предузећа, 
уз предходну сагласност Општинског већа. 
 Одлука о исплати стимулације извршног 
директора доноси се на предлог директора. 

 
Поступак именовања директора 

Члан 52. 
 Директор Предузећа именује се након 
спроведеног јавног конкурса, у складу са законом, 
подзаконским актима, Статутом општине и овом 
одлуком. 
 Јавни конкурс спроводи Комисија за 
спровођење конкурса за избор директора. 
 Комисија јединице локалне самоуправе има пет 
чланова, од којих је један председник. 
 Комисију из става 3. овог члана образује 
Оснивач. 
 Председник и чланови комисије не могу бити 
народни посланици, посланици у скупштини аутономне 
покрајине, одборници у скупштини општине Бор, као ни 
постављена лица у органима државне управе, органима 
аутономне покрајине или органима јединице локалне 
самоуправе. 

Члан 53. 
 Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор 
директора Предузећа доноси Оснивач, на предлог 
Општинског већа. 
 Иницијативу за доношење одлуке из става 1. 
Овог члана може покренути и Надзорни одбор 
Предузећа, преко Општинске управе.  
 Општинска управа доставља Општинском већу 
текст огласа о јавном конкурсу. 
 Оглас о јавном конкурсу садржи нарочито: 
податке о Предузећу, пословима, условима за именовање 
директора Предузећа, месту рада, стручној 
оспособљености, знањима и вештинама које се оцењују у 
изборном поступку и начину њихове провере, року у 
коме се подносе пријаве, податке о лицу задуженом за 
давање обавештења о јавном конкурсу, адресу на коју се 
пријаве подносе, као и податке о доказима који се 
прилажу уз пријаву. 
 Оглас о јавном конкурсу за избор директора 
Предузећа објављује се у "Службеном гласнику 
Републике Србије", у Службеном листу општине Бор у 
најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају 
на целој територији Републике Србије, као и на интернет 
страници општине Бор. 
 Рок за објављивање огласа из става 4. овог 
члана у "Службеном гласнику Републике Србије" не 
може бити дужи од осам дана од дана доношења одлуке 
о спровођењу јавног конкурса за избор директора јавног 
предузећа. 
 Пријава на јавни конкурс за избор директора 
јавног предузећа подноси се у року од 30 дана од дана 
објављивања јавног конкурса у "Службеном гласнику 
Републике Србије". 
 Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које 
нису приложени сви потребни докази, Комисија одбацује 
закључком против кога није допуштена посебна жалба. 
 

Члан 54. 
 Решење о именовању директора је коначано. 
 Решење о именовању директора Предузећа, са 
образложењем, објављује се у ''Службеном гласнику РС'', 
Службеном листу општине Бор и на интернет страници 
општине Бор. 

Члан 55. 
 Именовани кандидат дужан је да ступи на 
функцију у року од осам дана од дана објављивања 
решења о именовању у "Службеном гласнику Републике 
Србије". 



1045     БРОЈ 15                           „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“                                 23. септембар 2016.                 
 
 Рок из става 1. овог члана, из нарочито 
оправданих разлога, може се продужити за још осам 
дана. 

Мандат директора 
Члан 56. 

 Мандат директора престаје истеком периода на 
који је именован, оставком или разрешењем. 
 Поступак за именовање директора покреће се 
шест месеци пре истека периода на који је именован, 
односно у року од 30 дана од дана подношења оставке 
или разрешења. 
 

Оставка директора 
Члан 57. 

 Оставка се у писаној форми подноси Оснивачу. 
 

Разрешење 
Члан 58. 

 Предлог за разрешење директора Предузећа  
подноси Општинско веће. 
 Предлог из става 1. овог члана може поднети и 
Надзорни одбор Предузећа преко надлежне Општинске 
управе. 
 Предлог за разрешење мора бити образложен, 
са прецизно наведеним разлозима због којих се предлаже 
разрешење и доставља се директору који има право да се 
у року од 20 дана изјасни о разлозима због којих се 
предлаже разрешење. 
 Пошто директору пружи прилику да се изјасни 
о постојању разлога за разрешење и утврди потребне 
чињенице, Општинско веће, предлаже Оснивачу 
доношење одговарајућег решења. 
 Против решења о разрешењу жалба није 
допуштена, али се може водити управни спор. 

Члан 59. 
 Оснивач разрешава или може разрешити 
директора Предузећа под условима предвиђеним 
законом.  

Суспензија директора 
Члан 60. 

 Уколико у току трајања мандата против 
директора буде потврђена оптужница, Оснивач доноси 
решење о суспензији директора Предузећа . 
 Суспензија траје док се поступак правноснажно 
не оконча. 
  

Вршилац дужности директора 
Члан 61. 

 Оснивач може именовати вршиоца дужности 
директора до именовања директора јавног предузећа по 
спроведеном јавном конкурсу или у случају суспензије 
директора. 
 Период обављања функције вршиоца дужности 
директора не може бити дужи од једне године. 
 Исто лице не може бити два пута именовано за 
вршиоца дужности директора. 
 Вршилац дужности директора мора испуњавати 
услове за именовање директора Предузећа из члана 48. 
ове одлуке. 
 Вршилац дужности има сва права, обавезе и 
овлашћења која има директор јавног предузећа. 
 
IХ   ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ 
 

Поремећаји у пословању 
Члан 62. 

 У случају поремећаја у пословању Предузећа 
Оснивач, може предузети мере прописане законом, ради 
обезбеђења услова за несметано функционисање и 
обављање делатности од општег интереса, а нарочито: 

– промену унутрашње организације  
Предузећа; 

– разрешење Надзорног одбора и директора и  
именовање привременог органа Предузећа; 

– ограничење права појединих делова  
Предузећа да иступају у правном промету са трећим 
лицима; 

– ограничење у погледу права располагања  
појединим средствима у јавној својини; 

– друге мере одређене законом којим се  
одређују делатности од општег интереса. 
 За време ратног стања или непосредне ратне 
опасности, у складу са одлуком  Владе, Оснивач може у 
Предузећу утврдити организацију за извршавање послова 
од стратешког значаја за Републику Србију, аутономну 
покрајину или општину Бор. 
 

Остваривање права на штрајк 
Члан 63. 

 У Предузећу право на штрајк остварује се у 
складу са законом. 
 У случају да у јавном предузећу нису 
обезбеђени услови за остваривање редовног процеса рада 
услед више силе, Оснивач, ако оцени да могу наступити 
штетне последице за живот и здравље људи или њихову 
безбедност и безбедност имовине или друге штетне 
неотклоњиве последице, поступа у складу са законом. 
 

Унутрашња организација 
Члан 64. 

 Статутом, општим актима и другим актима 
Оснивач ближе се уређују унутрашња организација 
Предузећа, делокруг органа и друга питања од значаја за 
рад и пословање Предузећа, у складу са законом и овим 
уговором. 

Радни односи 
Члан 65. 

 Права, обавезе и одговорности запослених из 
радног односа уређују се колективним уговором 
Предузећа у складу са законом и актима оснивача. 
 Колективни уговор Предузећа мора бити 
сагласан са законом, општим и посебним колективним 
уговором. 

 
Безбедност и здравље запослених на раду 

Члан 66. 
 Права, обавезе и одговорности у вези са 
безбедношћу и здрављем на раду остварују се у складу са 
законом и прописима донетим на основу закона, а ближе 
се уређују колективним уговором, општим актима 
Предузећа или уговором о раду. 
  

Заштита животне средине 
Члан 67. 

 Предузеће је дужно да у обављању своје 
делатности обезбеђује потребне услове за заштиту и 
унапређење животне средине и да спречава узроке и 
отклања штетне последице које угрожавају природне и 
радом створене вредности човекове средине. 
 Статутом Предузећа детаљније се утврђују 
активности предузећа ради заштите животне средине, 
сагласно закону и прописима оснивача који регулишу 
област заштите животне средине. 
 

Јавност рада предузећа 
Члан 68. 

 Предузеће дужно је да на својој интернет 
страници објави: 
 1) радне биографије чланова Надзорног одбора, 
директора и извршних директора; 
 2) организациону структуру; 
 3) годишњи, односно трогодишњи програм 
пословања, као и све његове измене и допуне, односно 
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извод из тог програма ако јавно предузеће има 
конкуренцију на тржишту; 
 4)тромесечне извештаје о реализацији 
годишњег, односно трогодишњег програма пословања; 
 5)годишњи финансијски извештај са 
мишљењем овлашћеног ревизора; 
 6) друге информације од значаја за јавност. 
 

Доступност информација 
Члан 69. 

 Доступност информација од јавног значаја 
Предузеће врши у складу са одредбама закона који 
регулише област слободног приступа информацијама од 
јавног значаја. 

Пословна тајна 
Члан 70. 

 Пословном тајном сматрају се исправе и подаци 
утврђени одлуком директора или Надзорног одбора 
Предузећа чије би саопштавање неовлашћеном лицу 
било противно пословању Предузећа и штетило би 
његовом пословном угледу и интересима. 
 
X    СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ 

Општи акти 
Члан 71. 

 Општи акти Предузећа су Статут и други општи 
акти утврђена законом. 
 Статут је основни општи акт Предузеће 
 Други општи акти Предузећа морају бити у 
сагласности са Статутом Предузећа. 
 Појединични акти које доносе органи и 
овлашћени појединци у Предузећу, морају бити у складу 
са општим актима Предузећа. 

 
XI   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 72. 
 Предузеће дужно је да Статут и друга општа 
акта усагласи са законом и овом одлуком у року од 90 
дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 
 

Члан 73. 
 Чланови Надзорног одбора Предузеће , који не 
испуњавају услове из члана 39. и 40. ове одлуке, 
разрешиће се, а нови именовати у року од 90 дана од 
дана ступања на снагу ове одлуке. 
 Председник и чланови Надзорног одбора 
Предузеће разрешавају се пре истека периода на који су 
именовани уколико Надзорни одбор не донесе дугорочни 
и средњорочни план пословне стратегије и развоја у року 
од годину дана од дана ступања на снагу овог Закона о 
јавним предузећима, односно најкасније до 4. марта 2017. 
године. 

Члан 74. 
 Предузеће наставља са радом у складу са овом 
одлуком и Законом о јавним предузећима („Службени 
гласник РС”, број 15/16).   

Члан 75. 
 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о промени оснивачког акта  Јавног предузећа „ 
Зоолошки врт“ Бор ( „Службени лист општине Бор“, бр. 
12/13). 

Члан 76. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог да од дана 
објављивања у ''Службеном листу општине Бор. 
 

Број: 022-187/2016-I 
У Бору, 23. септембра 2016. године 
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На основу члана 20. и 32. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 
– др.закон ), члана 5. и 79.  Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“, бр. 15/16) и члана 43. Статута 
општине Бор („Службени лист општине Бор“, бр. 6/15- 
пречишћен текст), Скупштина општине Бор, на седници 
која је одржана дана 23. септембра 2016. године  донела 
је 

О Д Л У К У 
о усклађивању пословања Јавног предузећа  

“Боговина“ Бор  са Законом о јавним предузећима 
 
I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Усклађивање оснивачког акта 

Члан 1. 
 Овом одлуком, у циљу усклађивања са 
одредбама Закона о јавним предузећима, врше се измене 
и допуне Одлуке о промени оснивачког акта  Јавног 
предузећа „Боговина“ Бор („Службени лист општина 
Бор“, бр. 3/15 ) које је уписано у регистар Агенције за 
привредне решењем БД 26783/2005 дана  27.06.2005. 
године. 
 Циљ  оснивања јавног предузећа 

Члан 2. 
 Јавно предузеће “Боговина“ Бор ( у даљем 
тексту: Предузеће ) оснива се ради обезбеђивања услова 
за изградњу и експлоатацију регионалног водосистема 
чији су оснивачи општина Бор, општина Бољевац, 
општина Књажевац и општина Неготин.  
 Предузеће се оснива ради изградње и 
експлоатације регионалног водосистема и ради 
обезбеђивања недостајућих количина воде за пиће 
општина Бор и Бољевац из прве фазе изградње 
водосистема. 

Предмет одлуке 
Члан 3. 

 Овом одлуком, у складу са Законом о јавним 
предузећима, регулисана су права и обавезе Оснивача и 
Предузећа  у обављању делатности од општег интереса 
из члана 2. ове Одлуке, а нарочито: 

 -  назив, седиште и матични број Оснивача; 
 -  пословно име и седиште Предузећа; 
 -  претежна делатност Предузећа; 
 - права, обавезе и одговорности Оснивача према 
Предузећу и Предузећа према Оснивачу; 
 - услови и начин утврђивања и распоређивања 
добити, односно начину покрића губитака и сношењу 
ризика; 
 -  условима и начину задуживања Предузећа;  
 -  заступање Предузећа;   
 -  износ основног капитала, као и опис, врста и 
вредност неновчаног улога; 
 -  органи Предузећа; 
 - податак о уделима оснивача у основном 
капиталу израженог у процентима; 
 -  имовина која се не може отуђити; 
 -  располагање стварима у јавној својини која су 
пренета у својину Предузећа  у складу са законом; 
 -  заштита животне средине; 
 - друга питања од значаја за несметано 
обављање делатности за коју се оснива Предузеће. 
 
II  ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ 
 

Оснивачи јавног предузећа 
Члан 4. 

 Оснивачи  Предузећа су: 
 Општина Бор ул. Моше Пијаде бр. 3 , матични 
број 07208529. 
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            Општина Бољевац, ул. Краља Александра бр. 24, 
матични број 07223692 
            Општина Књажевац, ул. Милоша Обилића бр. 1, 
матични број 07317492 
            Општина Неготин, ул. Стевана Мокрањца бр. 1, 
матични број 07203047 
 Права Оснивача остварују Скупштине општина 
oснивача. ( у даљем тексту: Оснивачи ) 

 
Правни статус јавног предузећа 

Члан 5. 
 Предузеће има статус правног лица, са правима, 
обававезама и одговорностима утврђеним законом. 
 Предузеће у правном промету са трећим лицима 
има сва овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун. 
 

Одговорност за обавезе јавног предузећа 
Члан 6. 

 Предузеће за своје обавезе одговара 
целокупном својом имовином. 
 Оснивачи не одговарају за обавезе Предузећа 
осим у случајевима прописаним законом. 
 Оснивачи су дужани да обезбеде да се 
делатност од општег интереса из члана 2. ове одлуке 
обавља у континуитету. 
 

Заступање и представљање јавног предузећа 
Члан 7. 

 Предузеће, заступа и представља директор.  
 Директор може да у оквиру својих овлашћења, 
овласти друго лице да предузима радње из његове 
надлежности а нарочито да  заступа Предузеће пред свим 
надлежним Органима у складу са Законом.   
 
III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ 

 
Пословно име јавног предузећа 

Члан 8. 
 Предузеће послује под следећим пословним 
именом: Јавно предузеће “Боговина“ Бор. 
 Скраћено пословно име је ЈП „Боговина“ Бор .  
 О промени пословног имена одлучује Надзорни 
одбор Предузећа, уз сагласност Оснивача. 
 

Седиште јавног предузећа 
Члан 9. 

 Седиште Предузећа је у Бору, улица Радомир 
Јовановић-Чоче број 16. 
 О промени седишта Предузећа  одлучује 
Надзорни одбор, уз сагласност Оснивача. 

 
Печат, штамбиљ и знак јавног предузећа 

Члан 10. 
 Предузеће, поседује свој печат и штамбиљ са 
исписаним текстом на српском језику и ћириличним 
писмом. 
 Печат је округлог облика и садржи пословно 
име и седиште Предузећа. 
 
 Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи 
пословно име, седиште Предузећа и место за датум и 
број.  
 Предузеће има свој знак који садржи назив и 
седиште Предузећа, а који ће бити дефинисан Статутом 
Предузећа.  

 
Упис јавног предузећа у регистар 

Члан 11. 
 Предузеће се за обављање своје делатности од 
општег интереса, утврђене овом одлуком, уписује у 
регистар у складу са законом којим се уређује правни 

положај привредних друштава и поступак регистрације, у 
складу са законом. 
 

Унутрашња организација јавног предузећа 
Члан 12. 

  Предузеће  послује као јединствена радна 
целина. 
 Актом директора Предузећа уређује се 
унутрашња организација и систематизација послова. 
 
IV ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 
Претежна делатност 

Члан 13. 
 Претежна делатност Предузећа је: 
 - 70.22  Консултантске активности у вези са 
пословањем и осталим активностима; 
 Осим наведене претежне делатности, Предузеће 
ће се бавити и другим делатностима, као што су: 

- 42.91   Изградња хидротехничких објеката 
- 43.13 Испитивање терена бушењем и 

сондирањем 
- 46.72 Трговина на велико металима и 

металним рудама 
- 46.75 Трговина на велико хемијским 

производима 
- 35.11  Производња електричне енергије 
- 39.00  Санација, рекултивација и друге услуге 

у области управљања отпадом.  
 Предузеће може без уписа у регистар да врши и 
друге делатности које служе обављању претежне 
делатности, уколико за те делатности испуњава услове 
предвиђене законом. 
 О промени делатности Предузећа, као и о 
обављању других делатности које служе обављању 
претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз 
сагласност Оснивача, у складу са законом. 

 
Услови за обављање делатности као делатности од 

општег интереса 
Члан 14. 

 Предузеће може да отпочне обављање 
делатности кад надлежни државни орган утврди да су 
испуњени услови за обављање те делатности у погледу: 
 1) техничке опремљености; 
 2) кадровске оспособљености; 
 3) безбедности и здравља на раду; 
 4) заштите и унапређења животне средине и 
 5) других услова прописаних законом. 

 
Оснивачка права и улагање капитала јавног 

предузећа 
Члан 15. 

 Предузеће  може, уз претходну сагласност 
Оснивача, основати друштво капитала за обављање 
делатности од општег интереса из члана 2. ове одлуке, 
као и друштво капитала за обављање делатности која 
није делатност од општег интереса, у складу са Законом 
о привредним друштвима. 
 Предузеће може улагати капитал у већ основана 
друштва капитала, уз претходну сагласност Оснивача.   
 На одлуку Надзорног одбора из става 1. и 2. 
овог члана сагласност даје Оснивач. 
 
V ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 
Основни капитал 

Члан 16. 
 Основни капитал Предузећа чине новчана 
средства у укупном износу од 646.261.290,00 динара и то: 
     Удео општине Бор у основном капиталу 
Предузећа је           92,34 % 
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     Удео општине Неготин у основном капиталу 
Предузећа је     4,96 %  
     Удео општине Бољевац у основном капиталу 
Предузећа је    1,89 % 
     Удео општине Књажевац у основном капиталу 
Предузећа је  0,81 % 
 Износ основног капитала из става 1. овог члана 
уписује се у одговарајући регистар Агенције за 
привредне регистре и представља уписани капитал 
Предузећа. 
 Усклађивање основног капитала предузећа 
врши се у складу са законом. 
 Вредност неновчаног улога Оснивача утврђује 
се на основу процене извршене на начин прописан 
законом којим се уређује правни положај привредних 
друштава. 

Имовина јавног предузећа 
Члан 17. 

 Предузеће чине право својине на покретним и 
непокретним стварима, новчана средства и хартије од 
вредности и друга имовинска права, која су пренета у 
својину Предузећа  у складу са законом, укључујући и 
право коришћења на стварима у јавној својини. 
 Стварима у јавној својини које су Оснивачи 
уложили у Предузеће преносом права коришћења, без 
преноса права својине, Предузеће не може да располаже, 
нити да их даље уступа на коришћење, без сагласности 
Оснивача. 
 Предузеће управља и располаже својом 
имовином у складу са законом, оснивачким актом и 
Статутом. 

Члан 18. 
 Средства у јавној својини могу се улагати у 
капитал Предузећа, у складу са законом и актима 
Оснивача. 
 По основу улагања средстава из става 1. овог 
члана општина Бор, Бољевац, Неготин и Књажевац стичу 
уделе у Предузећу , као и права по основу тих удела. 
 Капитал у Предузећу подељен на уделе уписује 
се у регистар. 

 
Повећање и смањење оснивачког капитала 

Члан 19. 
 О повећању или смањењу основног капитала 
Предузећа одлучују Оснивачи у складу са законом. 
  

Средства јавног предузећа 
Члан 20. 

 Предузеће, у обављању својих делатности, 
стиче и прибавља средства из следећих извора: 

– продајом производа и услуга, 
– из кредита, 
– из донација и поклона, 
– из буџета оснивача и буџета Републике 

 Србије, буџета аутономне покрајине и 
– из осталих извора, у складу са законом. 
 

 Средства за рад Предузећа обезбеђују оснивачи 
без обавезе враћања, на следећи начин: 
  1. Оснивач општина Бор обезбеђује основна 
средства, опрему и инвентар, као и пословни простор 
површине 100 м²,  
 2. Новчана средства за бруто плате обезбеђују 
општине Бор и Бољевац сразмерно количини воде коју 
преузимају из прелазног решења водоснабдевања и то 
општина Бор 90%, а општина Бољевац 10%,  
 3. Недостајућа средства за: 
  - електричну енергију  
  - материјалне трошкове за рад Предузећа 
(канцеларијски материјал, контрола исправности воде за 
пиће, санитарни преглед радника, гориво, регистрацију и 
одржавање возила, путне трошкове за долазак и одлазак 

радника са посла, законске обавезе (осигурање имовине и 
радника, фирмарина, таксе, провизије и сл.),  
 - награде и солидарну помоћ  
 За ове потребе средства се обезбеђују на начин 
и у пороцентима из тачке 2. овог члана. 
  Учешће у финансирању из тачке 2. и 3. овог 
члана остаје до завршетка главног објекта бране са 
акумулацијом и постројења за пречишћавање воде када 
ће општине оснивачи уговором регулисати даљи начин 
финансирања Предузећа. 
 

Расподела добити 
Члан 21. 

 Предузеће је дужно да део остварене добити 
уплати у буџет општине Бор, по завршном рачуну за 
претходну годину. 
 Висина и рок за уплату добити из става 1. овог 
члана утврђује се у складу са законом и Одлуком о 
буџету општине, која има највећи проценат учешћа у 
капиталу Предузећа, за наредну годину . 

 
Начела за одређивање цене услуга 

Члан 22. 
 Елементи за образовање цена производа и 
услуга Предузећа уређују се посебном одлуком, коју 
доноси Надзорни одбор, уз сагласност Оснивача, у 
складу са законом. 
 Висина накнаде за испоруку воде формира се у 
складу са начелима прописаним законом којим је уређена 
комунална делатност, и то:  

1) начелом „потрошач плаћа“; 
2) начелом „загађивач плаћа“; 
3) начелом довољности цене да покрије  

пословне расходе; 
4) начелом усаглашености цена комуналних  

услуга са начелом приступачности; 
5) начелом непостојања разлике у ценама 

између различитих категорија потрошача, сем ако се 
разлика заснива на различитим трошковима 
обезбеђивања комуналне услуге. 

 
Цене производа и услуга предузећа 

Члан 23. 
 Елементи за одређивање цена комуналних 
услуга су : 
 1) пословни расходи исказани у пословним 
књигама и финансијским извештајима; 
 2) расходи за изградњу и реконструкцију 
објеката комуналне инфраструктуре и набавку опреме, 
према усвојеним програмима и плановима вршиоца 
комуналне делатности на које је јединица локалне 
самоуправе дала сагласност; 
 3) добит вршиоца комуналне делатности. 
 Средства која су намењена за финансирање 
обнове и изградње објеката комуналне инфраструктуре 
исказују се посебно и могу се употребити само за те 
намене. 
 Усвајање захтева за измену цена  

Члан 24. 
 Предузеће је обавезно да захтев за измену цена 
производа и услуга укључи у свој годишњи програм 
пословања, у складу са чланом 27. ове одлуке. 
 Када се значајније промене вредности 
елемената, који су укључени у методологију за 
обрачунавање цена, Предузеће може да током пословне 
године да поднесе Оснивачима детаљно образложен 
захтев за одобрење измене цена комуналних услуга, 
заједно са изменама годишњег програма пословања.   
 Измене годишњег програма пословања са 
предлогом за измену цена се достављају се Оснивачима.  
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Унапређење рада и развоја предузећа 
Члан 25. 

 Унапређење рада и развоја Предузећа заснива 
се на дугорочном и средњорочном плану рада и развоја. 
 Плановима и програмом рада из става 1. ове 
одлуке, утврђују се пословна политика и развој 
Предузећа, одређују се непосредни задаци и утврђују 
средства и мере за њихово извршавање. 
 Планови и програми рада Предузећа морају се 
заснивати на законима којима се уређују одређени 
односи у делатностима којима се бави Предузеће. 
 

Планови и програми 
Члан 26. 

Планови и програми Предузећа су: 
- годишњи програма пословања, 
- средњорочни план пословне стратегије и 

развоја Предузећа,  
- дугорочни план пословне стратегије и развоја 

Предузећа, 
- финансијски планови и 
- други планови и програми (посебни програми 

за коришћење субвенције, гаранције или других 
средстава). 
 Планови и програми Предузећа из става 1. 
алинеја 1, 2, 3. и 4. овог члана, достављају се Оснивачима 
најкасније у року од 15 дана од дана усвајања акта о 
буџету јединице локалне самоуправе. 
 Планови и програми се сматрају донетим када 
на њих сагласност дају Оснивачи. 
 

Члан 27. 
 Годишњи, односно трогодишњи програм 
пословања Предузећа садржи, нарочито: 
 -  планиране изворе прихода и позиције расхода 
по наменама; 
 -  планиране набавке; 
 -  план инвестиција; 
 -  планирани начин расподеле добити, односно 
планирани начин покрића губитка; 
 -  елементе за целовито сагледавање цена 
производа и услуга; 
 -  план зарада и запошљавања; 
 - критеријуме за коришћење средстава за помоћ, 
спортске активности, пропаганду и репрезентацију. 
 Измене и допуне годишњег, односно 
трогодишњег програма пословања могу се вршити 
искључиво из стратешких и државних интереса или 
уколико се битно промене околности у којима јавно 
предузеће послује.  

Члан 28. 
 Ако Надзорни одбор Предузећа до почетка 
календарске године не донесе годишњи, односно 
трогодишњи програм пословања, до доношења тог 
програма зараде запосленима се обрачунавају и 
исплаћују на начин и под условима утврђеним 
годишњим, односно трогодишњим програмом пословања 
за претходну годину. 

Члан 29. 
 Предузеће је дужно да Општинском већу 
Оснивача са највећим процентом учешћа у капиталу 
Предуезећа, доставља тромесечне извештаје о 
реализацији годишњег, односно трогодишњег програма 
пословања. 
 Извештај из става 1. овог члана доставља се у 
року од 30 дана од дана истека тромесечја. 
 
 
 
 
 

VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И 
ОСНИВАЧА 

Права оснивача 
Члан 30. 

 По основу учешћа у основном капиталу 
Предузећа, Оснивачи имају следећа права: 
 - право управљања Предузећем  на начин 
утврђен Статутом  Предузећа; 
 -  право на учешће у расподели добити 
Предузећа; 
 -  право да буду информисани о пословању  
Предузећа; 
 -  право да учествују у расподели ликвидационе 
или стечајне масе, након престанка 
Предузећа стечајем или ликвидацијом, а по измирењу 
обавеза и  
 -  друга права у складу са законом. 
 

Обезбеђење општег интереса 
Члан 31. 

 Ради обезбеђења општег интереса у делатности 
за коју је Предузеће основано Оснивач  даје сагласност 
на: 
 -  Статут Предузећа  ; 
 -давање гаранција, авала, јемства, залога и 
других средстава обезбеђења за послове који нису из 
оквира делатности од општег интереса; 
 -располагање (прибављање и отуђење) 
средствима у јавној својини која су пренета у својину 
Предузећа, веће вредности, која је у непосредној функији 
обављања делатности од општег интереса 
 - улагања капитала; 
 -статусне промене; 
 -акт о процени вредности капитала и 
исказивању тог капитала у акцијама, као и на програм и 
одлуку о својинској трансформацији и 
 -  друге одлуке којима се уређује обављање 
делатности од општег интереса у складу са законом и 
овим уговором 
  

Континуирано и квалитетно пружање услуга 
Члан 32. 

 Предузеће је дужно да делатност од општег 
интереса за коју је основано обавља на начин којим се 
обезбеђује редовно, континуирано и квалитетно пружање 
услуга крајњим корисницима. 
 

Несметано функционисање постројења и опреме 
Члан 33. 

 Предузеће је дужно да предузима мере и 
активности за редовно одржавање и несметано 
функционисање постројења и других објеката 
неопходних за обављање своје делатности, у складу са 
законима и другим прописима којима се уређују услови 
обављања делатности од општег интереса због које је 
основано. 

Поремећај у пословању 
Члан 34. 

У случају поремећаја у пословању Предузећа, 
Оснивачи ће предузети мере којима ће обезбедити услове 
за несметан рад и пословање Предузећа у обављању 
делатности од општег интереса, у складу са законом, а 
нарочито : 
 - промену унутрашње организације Предузећа. 
 - ограничење права огранка Предузећа да 
иступа у правном промету са трећим лицима,   
 - ограничење у погледу права располагања 
појединим срдствима у јавној својини, 
 - друге мере одређене законом којим се уређују 
услови и начин обављања делатности од општег интереса 
и овом Одлуком 
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VII ПОСЛОВАЊЕ ПОД ТРЖИШНИМ 
УСЛОВИМА 
 

Пословање под тржишним условима 
Члан 35. 

 Предузеће послује по тржишним условима, 
ради стицања добити, у складу са законом. 

 
Пружање услуга корисницима са територије других 

општина. 
Члан 36. 

 У обављању своје претежне делатности, 
Предузеће своје производе и услуге може испоручивати, 
односно пружати и корисницима са територије других 
општина и градова, под условом да се ни на који начин 
не угрожава редовно, континуирано и квалитетно 
снабдевање крајњих корисника са територије општине 
Бор и Бољевац. 
          Испоруку производа и пружање услуга из става 1. 
овог члана Предузеће обавља у складу са посебно 
закљученим уговорима. 
 
VIII  ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Органи јавног предузећа 
Члан 37. 

 Органи Предузећа су: 
 1) надзорни одбор 
 2) директор 
 
1) Надзорни одбор 

 
Састав Надзорног одбора 

Члан 38. 
 Надзорни одбор Предузећа има три члана, од 
којих је један председник. 
 Председника и  два члана Надзорног одбора 
именује Оснивач која има највећи проценат учешћа у 
капиталу Предузећа, на период од четири године, под 
условима, на начин  и по поступку утврђеним законом, 
статутом општине и овом одлуком. 
 Председника Надзорног одбора предлаже 
Оснивач из става 2. овог члана, једног члана Надзорног 
одбора предлаже други Оснивач из члана 20. ове одлуке, 
а члан Надзорног одбора из реда запослених предлаже се 
на начин и по поступку који је утврђен Статутом  
Предузећа. 
  

Услови за чланове Надзорног одбора 
Члан 39. 

 За председника и члана надзорног одбора 
Предузећа именује се лице које испуњава  услове који су 
предвиђени законом. 
 Председник и чланови надзорног одбора дужни 
су да се додатно стручно усавршавају у области 
корпоративног управљања, у складу са Програмом за 
додатно стручно усавршавање који утврђује Влада. 

Члан 40. 
 Представник запослених у надзорном одбору 
мора испуњавати услове из члана 39. одлуке, као и 
додатна два услова: 
 
 1) да није био ангажован у вршењу ревизије 
финансијских извештаја предузећа у последњих пет 
година и  
 2) да није члан политичке странке. 

 
Члан 41. 

 Надзорни одбор, директор и извршни директор 
не могу предлагати представника запослених у 
надзорном одбору. 

 

Престанак мандата чланова Надзорног одбора 
Члан 42. 

 Мандат председнику и члановима Надзорног 
одбора престаје истеком периода на који су именовани, 
оставком или разрешењем у складу са законом. 
 Председник и чланови Надзорног одбора којима 
је престао мандат, дужни су да врше своје дужности до 
именовања новог надзорног одбора, односно именовања 
новог председника или члана Надзорног одбора, а 
најдуже шест месеци. 

 
Надлежност Надзорног одбора 

Члан 43. 
 Надзорни одбор: 
 1) доноси дугорочни и средњорочни план 
пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово 
спровођење; 
 2) доноси годишњи, односно трогодишњи 
програм пословања Предузећа, усклађен са дугорочним и 
средњорочним планом пословне стратегије и развоја из 
тачке 1) овог члана; 
 3) усваја извештај о степену реализације 
годишњег, односно трогодишњег програма пословања; 
 4) усваја тромесечни извештај о степену 
усклађености планираних и реализованих активности; 
 5) усваја финансијске извештаје; 
 6) доноси Статут Предузећа; 
 7) надзире рад директора; 
 8) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, 
унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику 
управљања ризицима; 
 9) доноси одлуку о расподели добити 
Предузећа, односно начину покрића губитка; 
 10) доноси инвестиционе програме и 
критеријуме за инвестициона улагања; 
 11) даје сагласност директору за предузимање 
послова или радњи у складу са овим законом, статутом и 
одлуком оснивача; 
 12) доноси одлуку о давању или одузимању 
прокуре; 
 13) закључује уговор о раду са директором, у 
складу са законом којим се уређују радни односи; 
 14) доноси одлуку о располагању (прибављање 
и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у 
својину Предузећа, велике вредности, која је у 
непосредној функцији обављања делатности од општег 
интереса, утврђених оснивачким актом; 
 15) доноси одлуку о висини цена услуга; 
 16) одлучује о улагању капитала Предузећа; 
 17) одлучује о статусним променама Предузећа; 
 18) одлучује о оснивању зависних друштава 
капитала; 
 19) одлучује о смањењу и повећању капитала 
Предузећа; 
 20) одлучује о издавању, продаји и куповини 
удела, као и продаји удела у Предузећу или куповини 
удела или акција у другом предузећу, односно 
привредном друштву; 
 21) доноси акт о исплати стимулације 
директора и извршног директора; 
 22) врши друге послове у складу са законом, 
овом одлуком и Статутом. 
 
 Одлуке из става 1. тач. 1), 2), 6), 9), 14), 15), 19), 
20), и 22) овог члана Надзорни одбор доноси уз 
сагласност Оснивача. 
 Одлуке из става 1. тач. 16), 17) и 18) овог члана 
Надзорни одбор доноси уз претходну сагласност 
Оснивача. 
 Одлуке из става 1. тач. 21) овог члана Надзорни 
одбор доноси уз претходну сагласност  Општинског већа 
Оснивача. 
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Члан 44. 
 Надзорни одбор одлучује већином гласова 
својих чланова. 
 Надзорни одбор не може пренети право на 
одлучивање о питањима из свог делокруга на директора 
или другог запосленог у Предузећу. 
 

Члан 45. 
 Председник и чланови Надзорног одбора 
Предузећа имају право на одговарајућу накнаду за рад у 
надзорном одбору. 
 Висина накнаде из става 1. овог члана, утврђује 
се у складу подзаконским актима Владе. 
 
2) Директор  

Члан 46. 
 Директора Предузећа именује Оснивач који има 
највећи проценат учешћа у капиталу Предузећа на 
период од четири године, а на основу спроведеног јавног 
конкурса. 
 Директор Предузећа  заснива радни однос на 
одређено време.  
 Директор предузећа је функционер који обавља 
јавну функцију. 
 Директор не може имати заменика. 
 

Надлежности директора 
Члан 47. 

 1) представља и заступа Предузеће; 
 2) организује и руководи процесом рада; 
 3) води пословање Предузеће; 
 4) одговара за законитост рада Предузећа, за 
реализацију одлука и других аката Скупштине општине, 
председника општине и Општинског већа; 
 5) предлаже дугорочни и средњорочни план 
пословне стратегије и развој Предузећа и одговоран је за 
њихово спровођење; 
 6) предлаже годишњи, односно трогодишњи 
програм пословања Предузећа и одговоран је за његово 
спровођење; 
 7) предлаже финансијске извештаје; 
 8) предлаже доношење посебног програма 
коришћења средстава из буџета општина (субвенције, 
гаранције или коришћење других средства); 
 9) извршава одлуке Надзорног одбора; 
 10) бира извршне директоре; 
 11) бира представнике Предузећа у скупштини 
друштва капитала чији је једини власник Предузеће, по 
претходно прибављеној сагласности Оснивача; 
 12) закључује уговоре о раду са извршним 
директорима, у складу са законом којим се уређују радни 
односи; 
 13) доноси акт о систематизацији; 
 14) предлаже Надзорном одбору доношење акта 
о исплати стимулације извршним директорима; 
 15) предлаже Надзорном одбору доношење 
одлука и других аката из делокруга директора; 
 16) одлучује о појединачним правима, 
обавезама и одговорностима запослених у складу са 
законом, колективним уговором и Статутом Предузећа; 
 17) доноси план набавки за текућу годину; 
 18) доноси одлуке у поступцима јавних набавки 
и набавки на које се не примењује закон о јавним 
набавкама,  
 19) врши друге послове одређене законом, овом 
одлуком и Статутом предузећа. 
  

Услови за избор директора 
Члан 48. 

 За директора Предузећа, може бити именовано 
лице које испуњава услове предвиђене Законом. 

  Статутом  могу бити одређени и други услови 
које лице мора да испуни да би било именовано за 
директора предузећа. 

 
Извршни директор 

Члан 49. 
 Директор може бирати извршне директоре за 
вођење послова из одређених области од значаја за 
успешно функционисање Предузећа 
 Извршни директор за свој рад одговара 
директору. 
 Извршни директор обавља послове у оквиру 
овлашћења које му је одредио директор, у складу са овом 
Одлуком и Статутом Предузећа. 
 Извршни директор не може имати заменика. 
 Извршни директор мора бити у радном односу 
у Предузећу. 

Члан 50. 
 За извршног директора Предузећа бира се лице 
које испуњава услове предвиђене Законом.  
 Поред услова из става 1. овог члана, лице које 
се бира за извршног директора мора имати три године 
радног искуства на пословима за које ће бити задужен у 
предузећу. 
 Предузеће не може имати више од седам 
извршних директора, а број извршних директора 
утврђује се Статутом Предузећа. 
 

Зарада директора и извршног директора 
Члан 51. 

 Директор и извршни директор имају право на 
зараду, а могу имати и право на стимулацију, у складу са 
подзаконским актом. 
 Одлуку о исплати стимулације директора и 
извршног директора доноси Надзорни одбор Предузећа, 
уз сагласност  Општинског већа Оснивача. 
 Одлука о исплати стимулације извршног 
директора доноси се на предлог директора. 

 
Поступак именовања директора 

Члан 52. 
 Директор предузећа именује се након 
спроведеног јавног конкурса, у складу са законом, 
подзаконским актима, Статутом општине и овом 
одлуком. 
 Јавни конкурс спроводи Комисија за 
спровођење конкурса за избор директора. 
 Комисија има пет чланова, од којих је један 
председник. 
 Комисију из става 3. овог члана образује 
Оснивач који има највећи проценат учешћа у капиталу 
Предузећа и то тако да председника и једног члана 
комисије предлаже општина Оснивач који има највећи 
проценат учешћа у капиталу Предузећа, а по једног члана 
остале општине Оснивачи. 
 Председника и једног члана Комисије предлаже 
Општинско веће општине Бор док три члана Комисије 
предлажу надлежни органи осталих општина Оснивача.  
 Председник и чланови Комисије не могу бити 
народни посланици, посланици у скупштини аутономне 
покрајине, одборници у скупштини општине Бор, као ни 
изабрана, именована и постављена лица у органима 
општине. 

Члан 53. 
 Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор 
директора Предузећа доноси Оснивач који има највећи 
проценат учешћа у капиталу Предузећа, на предлог 
Општинског већа. 
 Иницијативу за доношење одлуке из става 1. 
овог члана може покренути и Надзорни одбор Предузећа, 
преко Општинске управе.  
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 Општинска управа доставља Општинском већу 
текст огласа о јавном конкурсу. 
 Оглас о јавном конкурсу садржи нарочито: 
податке о предузећу, пословима, условима за именовање 
директора предузећа, месту рада, стручној 
оспособљености, знањима и вештинама које се оцењују у 
изборном поступку и начину њихове провере, року у 
коме се подносе пријаве, податке о лицу задуженом за 
давање обавештења о јавном конкурсу, адресу на коју се 
пријаве подносе, као и податке о доказима који се 
прилажу уз пријаву. 
 Оглас о јавном конкурсу за избор директора 
предузећа објављује се у "Службеном гласнику 
Републике Србије", у Службеном листу општине Бор у 
најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају 
на целој територији Републике Србије, као и на интернет 
страници општина. 
 Рок за објављивање огласа из става 4. овог 
члана у "Службеном гласнику Републике Србије" не 
може бити дужи од осам дана од дана доношења одлуке 
о спровођењу јавног конкурса за избор директора 
Предузећа. 
 Пријава на јавни конкурс за избор директора 
јавног предузећа подноси се у року од 30 дана од дана 
објављивања јавног конкурса у "Службеном гласнику 
Републике Србије". 
 Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које 
нису приложени сви потребни докази, Комисија одбацује 
закључком против кога није допуштена посебна жалба. 
 

Члан 54 
 Решење о именовању директора је коначано. 
 Решење о именовању директор предузећа, са 
образложењем, објављује се у ''Службеном гласнику РС'', 
Службеном листу општина и на интернет страници 
општина Оснивача. 

Члан 55. 
 Именовани кандидат дужан је да ступи на 
функцију у року од осам дана од дана објављивања 
решења о именовању у "Службеном гласнику Републике 
Србије". 
 Рок из става 1. овог члана, из нарочито 
оправданих разлога, може се продужити за још осам 
дана. 

Мандат директора 
Члан 56. 

 Мандат директора престаје истеком периода на 
који је именован, оставком или разрешењем. 
 Поступак за именовање директора покреће се 
шест месеци пре истека периода на који је именован, 
односно у року од 30 дана од дана подношења оставке 
или разрешења. 

Оставка директора 
Члан 57. 

 Оставка се у писаној форми подноси Оснивачу 
који има највећи проценат учешћа у капиталу Предузећа. 
 

Разрешење 
Члан 58. 

 Предлог за разрешење директора Предузећа, 
подноси Општинско веће Оснивача који има највећи 
проценат учешћа у капиталу Предузећа. 
 Предлог из става 1. овог члана може поднети и 
Надзорни одбор Предузећа, преко надлежне Општинске 
управе. 
 Предлог за разрешење мора бити образложен, 
са прецизно наведеним разлозима због којих се предлаже 
разрешење и доставља се директору који има право да се 
у року од 20 дана изјасни о разлозима због којих се 
предлаже разрешење. 
 Пошто директору пружи прилику да се изјасни 
о постојању разлога за разрешење и утврди потребне 

чињенице, Општинско веће, предлаже Оснивачу који има 
највећи проценат учешћа у капиталу Предузећа 
доношење одговарајућег решења. 
 Против решења о разрешењу жалба није 
допуштена, али се може водити управни спор. 

 
Члан 59. 

 Оснивач који има највећи проценат учешћа у 
капиталу Предузећа разрешава или може разрешити 
директора Предузећа под условима предвиђеним 
законом.  

Суспензија директора 
Члан 60. 

 Уколико у току трајања мандата против 
директора буде потврђена оптужница, Оснивач који има 
највећи проценат учешћа у капиталу Предузећа доноси 
решење о суспензији директора Предузећа . 
 Суспензија траје док се поступак правноснажно 
не оконча.  

Вршилац дужности директора 
Члан 61. 

 Оснивач који има највећи проценат учешћа у 
капиталу Предузећа може именовати вршиоца дужности 
директора до именовања директора Предузећа по 
спроведеном јавном конкурсу или у случају суспензије 
директора. 
 Период обављања функције вршиоца дужности 
директора не може бити дужи од једне године. 
 Исто лице не може бити два пута именовано за 
вршиоца дужности директора. 
 Вршилац дужности директора мора испуњавати 
услове за именовање директора Предузећа из члана 48. 
ове одлуке. 
 Вршилац дужности има сва права, обавезе и 
овлашћења која има директор Предузећа. 
 
IХ   ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ 
 

Поремећаји у пословању 
Члан 62. 

 У случају поремећаја у пословању Предузећа, 
Оснивачи, могу предузети мере прописане законом, ради 
обезбеђења услова за несметано функционисање и 
обављање делатности од општег интереса, а нарочито: 

–  промену унутрашње организације Предузеће; 
– разрешење Надзорног одбора и директора и  

именовање привременог органа Предузећа; 
– ограничење права појединих делова  

Предузећа  да иступају у правном промету са трећим 
лицима; 

– ограничење у погледу права располагања  
појединим средствима у јавној својини; 

– друге мере одређене законом којим се  
одређују делатности од општег интереса. 
 За време ратног стања или непосредне ратне 
опасности, у складу са одлуком  Владе, Оснивачи могу у 
Предузећу, утврдити организацију за извршавање 
послова од стратешког значаја за Републику Србију, 
аутономну покрајину или општину Бор. 
 

Остваривање права на штрајк 
Члан 63. 

 У Предузећу право на штрајк остварује се у 
складу са законом. 
 У случају да у Предузећу нису обезбеђени 
услови за остваривање редовног процеса рада услед више 
силе, Оснивачи, ако оцене да могу наступити штетне 
последице за живот и здравље људи или њихову 
безбедност и безбедност имовине или друге штетне 
неотклоњиве последице, поступају у складу са законом. 
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Унутрашња организација 
Члан 64. 

 Статутом, општим актима и другим актима 
Предузеће ближе се уређују унутрашња организација  
Предузећа, делокруг органа и друга питања од значаја за 
рад и пословање Предузећа, у складу са законом и овим 
уговором. 

Радни односи 
Члан 65. 

 Права, обавезе и одговорности запослених из 
радног односа уређују се колективним уговором 
Предузећа у складу са законом и актима Оснивача. 
 Колективни уговор Предузећа мора бити 
сагласан са законом, општим и посебним колективним 
уговором. 
 

Безбедност и здравље запослених на раду 
Члан 66. 

 Права, обавезе и одговорности у вези са 
безбедношћу и здрављем на раду остварују се у складу са 
законом и прописима донетим на основу закона, а ближе 
се уређују колективним уговором, општим актима 
Предузећа или уговором о раду. 
  

Заштита животне средине 
Члан 67. 

 Предузеће је дужно да у обављању своје 
делатности обезбеђује потребне услове за заштиту и 
унапређење животне средине и да спречава узроке и 
отклања штетне последице које угрожавају природне и 
радом створене вредности човекове средине. 
 Статутом Предузећа детаљније се утврђују 
активности предузећа ради заштите животне средине, 
сагласно закону и прописима оснивача који регулишу 
област заштите животне средине. 
 

Јавност рада предузећа 
Члан 68. 

 Предузеће дужно је да на својој интернет 
страници објави: 
 1) радне биографије чланова Надзорног одбора, 
директора и извршних директора; 
 2) организациону структуру; 
 3) годишњи, односно трогодишњи програм 
пословања, као и све његове измене и допуне, односно 
извод из тог програма ако јавно предузеће има 
конкуренцију на тржишту; 
 4)тромесечне извештаје о реализацији 
годишњег, односно трогодишњег програма пословања; 
 5)годишњи финансијски извештај са 
мишљењем овлашћеног ревизора; 
 6) друге информације од значаја за јавност. 

 
Доступност информација 

Члан 69. 
 Доступност информација од јавног значаја 
Предузеће врши у складу са одредбама закона који 
регулише област слободног приступа информацијама од 
јавног значаја. 

Пословна тајна 
Члан 70. 

 Пословном тајном сматрају се исправе и подаци 
утврђени одлуком директора или Надзорног одбора 
Предузећа чије би саопштавање неовлашћеном лицу 
било противно пословању Предузећа и штетило би 
његовом пословном угледу и интересима. 
 
X  СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ 

Општи акти 
Члан 71. 

 Општи акти Предузећа су Статут и други општи 
акти утврђена законом. 

 Статут је основни општи акт Предузећа.   
 Други општи акти Предузећа морају бити у 
сагласности са Статутом Предузећа 
 Појединични акти које доносе органи и 
овлашћени појединци у Предузећу, морају бити у складу 
са општим актима Предузећа. 

 
XI   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 72. 
 Предузеће је дужно је да Статут и друга општа 
акта усагласи са законом и овом одлуком у року од 90 
дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 
 

Члан 73. 
 Чланови Надзорног одбора Предузећа, који не 
испуњавају услове из члана 39. и 40. ове одлуке, 
разрешиће се, а нови именовати у року од 90 дана  од 
данаступања на снагу ове одлуке.  
 Председник и чланови Надзорног одбора 
Предузећа разрешавају се пре истека периода на који су 
именовани уколико Надзорни одбор не донесе дугорочни 
и средњорочни план пословне стратегије и развоја у року 
од годину дана од дана ступања на снагу овог Закона о 
јавним предузећима, односно најкасније до 4. марта 
2017.године.                            

Члан 74. 
 Предузеће наставља са радом у складу са овом 
одлуком и Законом о јавним предузећима ( „Службени 
гласник РС”, број 15/16). 
 

Члан 75. 
            Ступањем на снагу  ове одлуке престаје да важи 
Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа 
“Боговина“ Бор( „ Службени лист општине Бор“ бр.3/15 ) 
       

Члан 76. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог да од дана 
објављивања у ''Службеном листу општине Бор. 
 

Број :022-188/2016-I 
У Бору, 23. септембра 2016. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
  

        ПРЕДСЕДНИК,                                                                                           
   Видоје Адамовић, с.р. 
 154 

На основу чланa 46. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-
исправка, 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“, бр. 6/15-пречишћен текст), 
Скупштина oпштине Бор на седници одржаној дана 23. 
септембра 2016. године, дoнела је  

 
О Д Л У К У 

О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ГЕНЕРАЛНОГ 
УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА БОРА 

 
Члан 1. 

Приступа се изради измена и допуна 
Генералног урбанистичког плана Бора ("Службени лист 
општине Бор", бр. 20/15 и 21/15 (у даљем тексту: ГУП).  

 
Члан 2. 

Оквирна граница измена и допуна ГУП-а 
обухвата делове катастарских општина Бор 1, Бор 2 и 
Брестовац. 
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Коначна граница обухвата измена и допуна 
ГУП-а биће дефинисана Нацртом измена и допуна ГУП-
а.  

Оквирна граница обухвата измена и допуна 
ГУП-а дата је у Прилогу 1 - Графички приказ оквирне 
границе обухвата измена и допуна ГУП-а, који је 
одштампан уз ову одлуку и чини њен саставни део.  

 
Услови и смернице планских документа вишег реда и 
развојних стратегија за израду измена и допуна ГУП-

а 
Члан 3. 

Просторним планом Општине Бор („Службени 
лист општине Бор“, бр. 2/14 и 3/14) прописана је израда 
Генералног урбанистичког плана Бора, као стратешког 
документа којим ће бити утврђени основни принципи и 
правци развоја седишта локалне самоуправе. 

 
Члан 4. 

Израда измена и допуна ГУП-а заснива се на 
планској, студијској, техничкој и другој документацији, 
резултатима досадашњих истраживања и важећим 
документима у Републици Србији и на територији 
општине Бор.  

Члан 5. 
Општинска управа Бор располаже следећом 

геодетском документацијом која се може користити за 
израду измена и допуна ГУП-а:  

1) ортофото подлоге резолуције 10 cm, за 
постојеће градско подручје у tif и ecw формату;  

2) ортофото подлоге резолуције до 40 cm за 
просторне целине V-део, VI и VII;  

3) дигитални катастар непокретности за обухват 
Генералног урбанистичког плана у размери 1 : 1000 или 1 
: 2 500; 

4) топографско-катастарски планови за део 
просторне целине VI (Р - 1: 1 000) и део просторне 
целине VII (Р - 1: 2 500); и  

5) топографски план за постојеће градско 
подручје (површине око 550,00 ha) у размери 1: 1000.  

 
Принципи планирање, коришћење, уређење и 
заштита простора заснива 

 
Члан 6. 

Основни принципи просторног развоја Бора су: 
промоција oдрживости развоја свих економских (посебно 
рударских) и других активности у простору; рационално 
коришћење и очување територијалног капитала, 
локалног и регионалног идентитета, заштита јавног 
интереса и јавних добара; превенција, санација, смањење 
и ограничење загађивања животне средине; 
инклузивност – антиципирање и партиципација широког 
круга актера и грађана у креирању и управљању 
променама у домену економије и социјалног развоја; 
економска оправданост, социјална прихватљивост и 
просторно-еколошка предострожност у избору програма 
и пројеката/локација; поступност у примени принципа 
одрживог развоја; корпоративна социјална и еколошка 
одговорност; подстицање територијалне кохезије ради 
смањења просторних неравномерности; енергетска 
ефикасност; унапређење локалног идентитета уз 
функцијску специјализацију; повећање локалне 
територијалне и економске конкурентности, 
атрактивности и приступачности подручја; регионална 
интегрисаност и функционално повезивање са 
суседством и ширим окружењем; заштита и презентација 
природне и културне баштине; транспарентност у 
доношењу планских и инвестиционих одлука. 

 
Члан 7. 

Основни циљ израде измена и допуна ГУП-а је 

формирање планског основа за рационалну организацију, 
изградњу, уређивање и коришћење простора у обухвату 
ГУП-а. 

Општи циљеви просторног развоја Бора:  
- усмеравање просторног ширења града према 

југу и југозападу на терене који су у еколошком погледу 
повољнији за становање и друге намене;  

- ограничење даље изградње у наслеђеном 
градском ткиву, што се првенствено односи на постојеће 
делове града закључно са "трећим километром";  

- примена полицентричног концепта у 
размештању централних градских функција и јавних 
садржаја;  

- ревитализација/обнова постојећих 
(запуштених) објеката, комплекса и блокова у централној 
зони Бoра;  

- развој линеарног концепта размештаја услуга 
и пословања;  

- развој привредних активности (индустрије и 
пословања) на потезу према Метовници (Николичеву) и 
према Слатини;  

- реконструкција саобраћајног система на 
правцима просторног ширења града; и  

- реконструкција и изградња осталих 
инфраструктурних и комуналних система у неопходном 
обиму.  

Члан 8. 
Основна полазишта будућег просторног развоја 

Бора су:  
- рационално коришћење простора према 

реалним потребама града;  
- решавање проблема контроле агресивних 

отпадних материја из погона РТБ Бор групе за прераду 
руде бакра;  

- обезбеђење локација за становање, јавне 
службе и развој привредних активности;  

- рекултивација деградираног простора;  
- санација наслеђеног стамбеног фонда; и  
-реконструкција инфраструктурних и 

комуналних система.  
 

Концептуални оквир планирања, коришћења, 
уређења и заштите планског подручја 

 
Члан 9. 

Дугорочна концепција просторног развоја 
градског подручја заснована је на наведеним 
полазиштима као и на дугорочним приоритетима будућег 
привредног, социјалног и демографског развоја, односно, 
приоритетима у уређењу и изградњи градског простора.  

 
Приоритети будућег развоја су:  
1) привредни развој и размештај индустрије, 

МСП и услуга: активирање и/или проширење привредно-
индустријских зона на градском подручју, уз 
истовремено комунално опремање, решавање имовинско-
правних односа, уређење простора, ради раста 
конкурентности привреде као и конкурентности градског 
простора на основама принципа одрживости; санација 
извора загађених вода, ваздуха и земљишта првенствено 
у комплексу РТБ Бор групе; рекултивација или санација 
деградираног земљишта; и побољшање саобраћајне 
инфраструктуре и веза са регионалним окружењем 
(путеви, железнице, робни терминали);  

2) спорт, туризам и рекреација: изградња 
спортских дворана у школама где не постоје и уређење 
терена за спорт у стамбеним насељима; оспособљавање 
градског спортског центра на "3. километру" за 
целогодишње коришћење; и изградња 1-2 нова хотела; 

3) објекти са јавним функцијама: изградња 
нових основних школа и дечјих вртића у новим 
насељима (V и VI просторна целина); реконструкција 
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старих школских објеката; и изградња објеката за 
социјално старање;  

4) саобраћај: изградња обилазнице државног 
пута ДП IБ-37 око Бора, изградња теретне саобраћајнице 
од новог пута Зајечера - Бор до индустријског комплекса 
РТБ Бор групе и аутобуске станице; изградња деонице 
пута од градске магистрале (код пекаре) до новизграђене 
деонице пута првог реда ДП IБ-37 према Зајечару 
(привредна зона) и до пута према Слатини; изградња 
градске саобраћајнице првог реда од постојећег насеља 
"Бор 2" до градске магистрале у зони Брестовца; 
активирање постојећег аеродрома; реконструкција 
аутобуске станице; и изградња јавних површина и 
објеката за паркирање и гаражирање;  

5) хидротехничка инфраструктура: развој 
водоводне мреже и њено проширење према новим 
теренима предвиђеним за становање ("Бор 2") и 
привредним зонама ("4. километар"); реконструкција 
градске канализације, изградња новог колектора и 
система за пречишћавање отпадних вода;  

6) енергетска мрежа: проширење 
електроенергетске и топловодне мреже на правцима 
планираног просторног ширења града;  

7) комунални објекти: проширење градског 
гробља и гробља у Брестовцу, решавање проблема 
одлагања комуналног отпада и проширење, уређење и 
опремање постојећих зелених пијаца; и  

8) животна средина: реализација Пројекта 
регионалног развоја Бора, Стратегије локалног одрживог 
развоја општине Бор, LEAP-a и других стратешких 
докумената у области животне средине; обезбеђење 
технолошке опреме ради контроле штетних утицаја на 
градску средину од великих загађивача; и ревитализација 
деградираног земљишта.  
 

У наслеђеним деловима градског подручја са 
старијим грађевинским фондом предвиђа се побољшање 
функционалних и грађевинских карактеристика станова 
и пословног простора путем реконструкције, санације 
или пренамене објеката.  

Измене и допуне ГУП-а  допринеће стварању 
бољих инвестиционих прилика на територији градског 
насеља Бор.  

Члан 10. 
Рок за израду Нацрта измена и допуна ГУП-а  је 

пет месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.  
 

Члан 11. 
Носилац израде измена и допуна ГУП-а је орган 

управе општине Бор надлежан за послове просторног и 
урбанистичког планирања.  

Носилац израде измена и допуна ГУП-а дужан 
је да обезбеди прибављање мишљења, услова и 
сагласности надлежних органа и организација 
прописаних законом, као и да обезбеди сарадњу и 
усаглашавање ставова са свим релевантним субјектима 
планирања.  

Члан 12. 
Органи, организације и јавна предузећа, који су 

овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење 
простора и изградњу објеката у фази израде или измене 
планских докумената, дужни су да по захтеву надлежног 
министарства, у року од 30 дана, доставе све тражене 
податке, без накнаде.  

Овлашћени органи из става 1. ове тачке 
уступиће, на захтев надлежног министарства, постојеће 
копије топографског и катастарског плана, односно 
дигиталне записе, односно катастар подземних 
инсталација, односно ортофото снимке, носиоцу израде 
измена и допуна ГУП-а, у року од 30 дана, без накнаде.  

 
 

Члан 13. 
Средства за израду измена и допуна ГУП-а  

обезбеђују се у буџету општине Бор. Оквирна процена 
финансијских средстава износи 3.500.000,00 динара. 

 
Члан 14. 

Нацрт измена и допуна ГУП-а биће изложен на 
јавни увид у трајању од 30 дана у седишту јединице 
локалне самоуправе, односно Општине Бор. 

 
Члан 15. 

Одлука о изради Стратешке процене утицаја 
измена и допуна Генералног урбанистичког плана Бора  
на животну средину је саставни део ове одлуке. 

 
Члан 16. 

Број примерака измена и допуна ГУП-а  који је 
потребно израдити у аналогном и дигиталном облику је 
најмање пет, а коначан број ће бити одређен уговором 
којим се регулише израда измена и допуна ГУП-а  којим 
се утврђују измене и допуне ГУП-а, у складу са законом. 

 
Члан 17. 

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

Број: 350-181/2016-I 
У Бору, 23. септембра 2016. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
                                                                                          

   ПРЕДСЕДНИК, 
        Видоје Адамовић, с.р. 

155 
На основу члана 9. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10) и члана 43. Статута 
Општине Бор („Службени лист општине Бор“, бр. 6/15-
пречишћен текст), Скупштина oпштине Бор, на седници 
одржаној дана 23. септембра 2016. године, дoнела је  

 
О Д Л У К У 

О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА 
ИЗМЕНА И ДОПУНА ГЕНЕРАЛНОГ 

УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА БОРА НА ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ 

 
Члан 1. 

Приступа се изради Стратешке процене утицаја 
измена и допуна Генералног урбанистичког плана Бора 
на животну средину (у даљем тексту: Стратешка 
процена). 

Члан 2. 
Разлози за израду Стратешке процене 

дефинисани су на основу територијалног обухвата и 
одредби из стратешких процена утицаја планова вишег 
реда , на следећи начин:  

- значај Генералног урбанистичког плана Бора 
(у даљем тексту: ГУП) на заштиту животне средине и 
одрживи развој произилази из потребе да се заштити 
животна средина, побољша квалитет живота и обезбеди 
одрживи развој на подручју ГУП-а и околине;  

- потребе да се у планирању просторног развоја 
подручја ГУП-а сагледају питања заштите животне 
средине и обезбеди њихово решавање на одговарајући 
начин; 

- чињенице да ГУП представља оквир за 
припрему и реализацију планова детаљне регулације, 
развојних пројеката, програма и инвестиционих одлука, 

- обавеза успостављена Извештајем о 
стратешкој процени утицаја Просторног плана општине 
Бор на животну средину. 
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Члан 3. 
Стратешка процена ради се за подручје 

градског насеља Бор које обухвата следеће статистичке 
кругове:  

(1) КО БОР 1: 7020775, 7020872, 7020402, 
7020899-део, 7020961, 7020996, 7021003, 
7021011,7021119 и 7021054;  

(2) КО БРЕСТОВАЦ: 7021143, 7021127-део, 
7021135-део и 7121160-део;  

(3) КО БОР 1: 7107242-део, 7020945, 7020937, 
7020929, 7020864 и  

(4) КО Бор 2: 7021046-део. 
Површина обухваћена Стартешком проценом 

износи оквирно око 1.337,90 ha. 
 

Члан 4. 
Израда Стратешке процене је заснована на 

планској и студијско - аналитичкој документацији из 
области просторног планирања, заштите животне 
средине и другој релевантној документацији. 
 

Члан 5. 
Стратешком проценом биће разматрана питања 

заштите ваздуха, вода, земљишта, живог света, природе и 
природних добара и прекограничних утицаја на животну 
средину, као и друга питања за која се у току израде 
утврди да захтевају одговарајућу обраду. 
 

Члан 6. 
Извештај о стратешкој процени, као документ 

којим се приказује поступак израде Стратешке процене, 
резултати до којих се дошло и начин интегрисања у 
поступак припреме ГУП-а, садржи: 

 
- Полазне основе Стратешке процене: обухват, 

предмет и циљеви ГУП-а, однос ГУП-а према 
релевантним планским и другим документима; 

- Опште и посебне циљеве Стратешке процене и 
индикаторе; 

- Процену могућих утицаја на животну средину: 
приказ стања животне средине на подручју ГУП-а; 
варијанте развоја планског подручја, укључујући 
сценарио нултог развоја и варијанте развоја и заштите 
планског подручја повољне са аспекта заштите животне 
средине; процену утицаја варијантних решења на 
животну средину, опис мера за спречавање и 
ограничавање негативних и увећање позитивних утицаја 
на животну средину, поређење варијантних решења и 
приказ разлога за избор најповољнијег; процену утицаја 
планских решења на животну средину, опис мера за 
спречавање и ограничавање негативних и увећање 
позитивних утицаја на животну средину; начин на који 
су при процени узети у обзир елементи животне средине 
и карактеристике утицаја; 

- Смернице за израду стратешких процена на 
нижим хијерархијским нивоима; 

- Програм праћења стања животне средине у 
току спровођења ГУП-а; 

- Приказ коришћене методологије; 
- Приказ начина одлучивања, опис разлога 

одлучујућих за избор ГУП-а са аспекта разматраних 
варијантних решења и приказ начина на који су питања 
животне средине укључена у ГУП; 

- Учешће заинтересованих страна у поступку 
израде и разматрања Извештаја о стратешкој процени; 

- Извод из Стратешке процене (закључак - 
нетехнички резиме). 

Члан 7. 
Носилац израде Стратешке процене је орган 

управе општине Бор надлежан за послове просторног и 
урбанистичког планирања. 

Стручни обрађивач Стратешке процене 
одредиће се у складу са прописима којима се уређују 
јавне набавке. 

Члан 8. 
Министарства, посебне организације, јавна 

предузећа и установе надлежне за послове 
пољопривреде, шумарства и водопривреде, саобраћаја, 
телекомуникација, енергетике, економије и регионалног 
развоја, туризма, заштите животне средине и просторног 
планирања, заштите споменика културе, заштите 
природе, као и други заинтересовани органи и 
организације, доставиће у року од 30 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке све расположиве податке, 
услове и документацију од значаја за израду Стратешке 
процене из делокруга свог рада носиоцу израде 
Стратешке процене.  

Члан 9. 
Рок за израду Стратешке процене је пет месеци 

од дана ступања на снагу Одлуке о изради измена и 
допуна ГУП-а. 

Стручни тим за израду Стратешке процене биће 
састављен од стручњака одговарајућег профила. 

Стратешка процена вршиће се у складу са 
европским и међународним принципима теорије и добре 
праксе у изради стратешке процене утицаја на животну 
средину за исту врсту планских докумената. 
 

Члан 10. 
Средства за израду Стратешке процене 

обезбеђују се у бџету општине Бор. 
 

Члан 11. 
Учешће јавности у разматрању Извештаја о 

стратешкој процени обезбеђује се у оквиру јавног увида 
у Нацрт измена и допуна ГУП-а, у трајању од 30 дана, у 
просторијама општине Бор. 

 
Члан 12. 

Одлука о изради Стратешке процене је саставни 
део Одлуке о изради измена и допуна ГУП-а.    
 

Члан 13. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу општине Бор".  
 

Број: 501-188/2016-I 
У Бору, 23. септембра 2016. године 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

    
    ПРЕДСЕДНИК,  
             Видоје Адамовић, с.р. 
 156 

На основу члана 6.Закона о начину утврђивања 
максималног броја запослених у јавном сектору 
(„Службени гласник РС“, бр. 68/15), члана 32. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 
и 83/14 и др. закони) и на основу члана 43. Статута 
општине Бор („Службени лист општине Бор“, бр. 6/15-
пречишћен текст), а у складу са тачком 7. Одлуке о 
максималном броју запослених на неодређено време у 
систему државних органа, систему јавних служби, 
систему Аутономне покрајине Војводине и систему 
локалне самоуправе за 2015. годину („Службени гласник 
РС“, бр. 101/15), Скупштина општине Бор, на седници 
одржаној дана 23. септембра 2016. године, донела је  

 
О Д Л У К У  

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ 
ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У 
ЈАВНОМ СЕКТОРУ ОПШТИНЕ БОР ЗА 2015. 

ГОДИНУ 
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1.У Одлуци о максималном броју запослених на 
неодређено време у јавном сектору општине Бор за 2015 
.годину (''Службени лист општине Бор'', бр. 27/15) тачка 2. 
мења се и гласи: 

 
''2. Максималан број запослених на неодређено 

време по организационим облицима у јавном сектору 
општине Бор за 2015. годину јесте: 

 

Ред. 
број Назив организационог облика 

Максимални 
број 

запослених на 
неодређено 

време 
1. Општинска управа Бор 144 
2. Правобранилаштво општине Бор 3 
3. Народна библиотека Бор   23 
4. Музеј рударства и металургије 

''Бор''                                                                       
21 

5. Установа ''Центар за културу 
општине Бор'' 

14 

6. Центар за социјални рад ''Бор''  9 
7. Историјски архив Неготин-

Одељење у Бору 
5 

8. Туристичка организација 
општине ''Бор'' 

4 

9. Предшколска установа  ''Бамби'' 
Бор 

169 

10. Установа спортски центар ''Бор'' 95 
11. Регионални центар за таленте 1 
12. ЈП ''Дирекција за изградњу Бора'' 27 
13. ЈКП ''3. октобар'' Бор 189 
14. ЈКП ''Водовод'' Бор 185 
15. ЈКП ''Топлана'' Бор 147 
16. ЈП за стамбене услуге ''Бор'' Бор 43 
17. ЈП ''Борски туристички центар'' 

Бор 
17 

18. ЈП ''Зоолошки врт'' Бор 21 
19. ЈП ''Боговина'' Бор 19 
20. Бизнис инкубатор центар Бор  3 

 
2. Организациони облици су дужни да број 

запослених на неодређено време ускладе са максимално 
одређеним бројем  из тачке 2. ове одлуке у року од 30 дана 
од дана ступања на снагу ове одлуке. 

 
3. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном листу општине Бор“. 
 
Број: 112-33/2016-I  
У Бору, 23. септембра 2016. године  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
                                                                                                                          

       ПРЕДСЕДНИК,         
                                        Видоје Адамовић, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

157 
На основу члана 53. и члана 55. Закона о водама 

('' Службени гласник РС'', бр. 30/10 и 93/12) и члана 43. 
Статута општине Бор (''Службени лист општинe Бор'', 
бр.6/15-пречишћен текст) и уз прибављено мишљења 
ЈВП „Србијаводе“-РЈ „Неготин“, број: 292/2-16 од 
29.06.2016. године, Скупштина општине Бор, на седници 
одржаној дана 23. септембра 2016. године, донела је 
 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 
ВОДА II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОР 

ЗА 2016. ГОДИНУ 
 
1. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

 
  Одбрана од поплава изазваних појавом 
повишених и бујичних вода (у даљем тексту: одбрана од 
поплава) на територији општине Бор, организује се и 
спроводи у складу са Законом о водама (''Службени 
гласник РС'', број 30/10 и 93/12), Законом о ванредним 
ситуацијама (''Службени гласник РС'', број 111/09, 92/11 
и 93/12), Одлуком о утврђивању пописа вода I реда 
(''Службени гласник РС'', број 83/10), проценом 
угрожености за територију општине Бор и овим планом. 
 
  Овим планом обухваћена је одбрана од поплава 
читаве територије општине Бор, сем делова који су 
обухваћени оперативним планом одбране од поплава за 
воде I реда (Тимок, Злотска река, Брестовачка река, 
Борска река), који припрема ЈВП „Србијаводе“, а доноси 
га Министарство. 
 

2. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ И ПРИРОДНИ 
ЧИНИОЦИ 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
2.1. Топографско- географске 

карактеристике 
 

Бор се налази на истоку Републике Србије, 
између општина Зајечар, Неготин, Мајданпек, Жагубица, 
Деспотовац и Бољевац. Карактеристична је близина 
границе са Бугарском и Румунијом. Налази се на 440 5’ 
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северне ширине и 220 6’ источне дужине, на надморској 
висини 370-450м. Настао је на месту села Бор, у долини 
Борске реке. Већи део територије је брдско-планински. 
Припада сливу Тимока, односно Дунава. Општина Бор 
припада Борском округу и заузима површину од 856 км,2, 
на којој живи 48.615 становника (према попису из 2011. 
године) или 57 становника на км2. 

Веза са главним путним правцем - аутопут Е-75 
(Београд - Скопље) је могућа преко 4 путна правца и то: 
пут преко Бољевца и Параћина дужине 87 км; пут преко 
Зајечара, Књажевца и Ниша дужине 150 км; пут преко 
Жагубице, Кучева и Пожаревца дужине око 158 км и пут 
преко Заграђа и Милошеве куле дужине око 205 км. 

Западни део Борске општине припада 
планинском комплексу Јужног Кучаја. Својом 
атрактивношћу и разноврсношћу површинских облика 
рељефа истиче се планинска висораван Дубашница, 
површине 82 km2. Реке које пониру на западној површи 
Дубашнице (Дубашница, Демизлок, Бојала,Микуљска и 
Појенска река) извиру на источном ободу, на контакту 
кречњачких и вулканских стена. Изузетно квалитетна 
вода за пиће се користи за водоснабдевање становника 
Бора. Злотске пећине и кањон Злотске реке поред 
природних лепота одликује присуство ретких врста 
флоре и фауне. До сада је истражено 116 пећина и 14 
јама. За туристичке посете уређена је Лазарева пећина 

Источни део захватају планине: Стол, Мали и 
Велики Крш, Дели Јован и Горњанска висораван. 
Површина ових кречњачких гребена и простора износи 
око 50 км2. На овом простору истражено је 88 пећина и 
14 јама.  

Према подацима из Локалног еколошког 
акционог плана на територији општине Бор заштићено је 
само подручје Лазаревог кањона са пећинама као 
споменик природе (старалац Србија шуме), подручје 
Брестовачке бање као културно-амбијентална целина 
(старалац Туристичка организација општине Бор) и 
општинском одлуком мање подручје клисуре Равне реке 
покрај села Доња Бела Река (старалац месна заједница 
села). У току је доношење просторног плана посебне 
намене природног добра Јужни Кучај - Бељаница, које 
обухвата читаво подручје Дубашнице и Малиника, које 
ће у блиском периоду бити заштићено као Парк природе 
или резерват биосфере (или у неком другом облику). За 
заштиту су, као делови националне и европске еколошке 
мреже, евидентирана подручја Стола, Великог и Малог 
крша и Дели Јована као центри биодиверзитета 
одређених врста флоре и фауне. Постоји и иницијатива 

за заштиту Дубашнице као подручја очуваног и вредног 
геолошког наслеђа, односно геопарка краса. 

Шумско земљиште захвата 43.098 hа општине. 
Од укупне површине општине Бор, 86% је под изразитим 
антропогеним утицајем а 14% је простор очуване 
природе. Брестовачка бања - лековита својства њених 
вода, Борско језеро и Црни врх су локалитети за одмор, 
рекреацију, спорт, лов...  
 

2.2. Хидрографске карактеристике 
 

У хидрографском погледу подручје општине 
Бор припада сливу Тимока. Највећи водотоци овог 
подручја су Тимок, Црни Тимок, Злотска река са 
притокама, Брестовачка река, Шарбановачка река, Борска 
река, Кривељска река и Равна река, у које се уливају 
мнобројни потоци сталног или повременог тока воде. 

Наведени водотоци се одликују малим 
протоком и неуједначеним водостајима, а користе се за 
наводњавање и водоснабдевање, изузев Борске реке, која 
је затрована. 

Борско језеро је вештачко језеро настало 
акумулацијом вода речице Ваља Жони, Марецове реке и 
дела слива Злотске реке. Захвата површину од 30 
хектара, а дубина језера достиже 52 метра.У време 
максималног водостаја у језеро стаје 12 милиона кубних 
метара воде. Ово језеро има вишенаменски карактер: 
водоснабдевање погона РТБ-а и туризам (купање и 
риболов). 

 
2.3. Климатске карактеристике 

 
 Општина Бор има умерено-континенталну 
семихумидну климу, са доминантним западним и 
северозападним ветровима, уз знатно учешће источног 
ветра и високим учешћем тишине, са хладнијим зимама и 
натпросечно већим снегом на планинама. Због 
интезивног развоја рударства, металургије бакра и друге 
индустрије, неповољни агенси из ових делатности су, 
захваљујући ружи ветрова, утицали на изложеност 
земљишта њиховом деловању, и то највише у КО Бор, 
Оштрељ, Кривељ, Слатина и Доња Бела Река. 
 

Падавине 

Средње годишње вредности влажности ваздуха 
крећу се око 70%. Годишњи режим влажности показује 
максимум у зимским месецима и минимум лети (јули, 
август). 

 
РЕЛАТИВНА ВЛАЖНОСТ ВАЗДУХА (%) 

 
Год./мес. 
 

   I II  III  IV  V   VI   VII  VIII   IX   X   XI  XII Сред.вред. 

2003. 88 80 65 65 62 62 63 52 71 81 83 84      71 
2004 81 74 69 66 67 73 64 69 70 85 83 86      74 
2005 77 80 71 64 71 66 75 76 81 77 82 84      75 
2006 81 78 69 66 60 65 61 68 69 73 77 79      71 
2007 69 79 66 47 67 62 43 67 71 81 79 86      68 
2008 82 71 62 64 61 64 56 54 68 75 82 84      69 
2009 81 75 68 57 52 56 55 55 64 76 75 86      67 
2010 83 75 69 65 76 79 74 72 74 80 80 82      76 
2011 81 78 75 56 56 57 56 50 47 62 76 78      64 
2012 77 78 59 67 74 53 44 50 48 67 88 84      66 
2013 81 86 76 55 53 57 46 50 54 72 84 81      66 
Ср.вред. 80 78 68 61 64 63 58 60 65 75 81 83  
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СРЕДЊЕ МЕСЕЧНЕ КОЛИЧИНЕ ПАДАВИНА (mm/m2) 
 

Год/мес. 
 

   I II  III  IV  V   VI   VII  VIII   IX   X   XI  XII Збир 

2003. 68.3 25.8  3.4 58.8 82.5 29.3 45.8 7.8 42.5 86.6 19.6 46.1 516.2 
2004 72.1 43.1 30.5 47.4 86.2   86 22 23.1 50.2 45.1 83.5 24 613.2 
2005 46.8 68.7 14.6 34.7 37.7 31.6 36.8 81.8   8.8 43 50.8 62.8 518.1 
2006 53.1 77.5 49.4 60.5 25.3 158.6 82.8 66.3 25.6 13.4 21.4 45.5 679.4 
2007 33.0 36.0 26.9 11.6 104.3 58.2 4.1 120.8 39.6 132.9 113.5 32.3 713.2 
2008 44.8 6.8 41.9 50.6 5.8 63.0 39.4 55.0 115.9 28.0 27.1 151.2 629.5 
2009 61.2 47.0 47.4 18.5 73.4 123.0 48.2 38.7 51.4 94.7 125.7 131.2 860.4 
2010 84.9 131.0 47.4 62.6 70.6 75.3 77.3 18.6 36.4 103.1 109.7 89.1 906.0 
2011 24.4 88.7 49.4 12.4 46.1 25.2 58.0 19.5 12.5 15.6 1.4 26.6 379.8 
2012 72.8 82.5 1.8 61.3 166.3 12.1 62.1 17.5 7.4 62.9 39.5 87.3 673.5 
2013 49.9 420.3 86.7 29.1 60.3 11.6 5.1 13.2 54.5 44.9 75.6 1.4 852.6 
Ср.вред. 55.6 93.4 36.3 40.7 69.0 61.3 43.8 42.0 40.4 60.9 60.7 63.4  
 

Температура ваздуха 

СРЕДЊЕ МЕСЕЧНЕ ТЕМПЕРАТУРЕ 
 

Год/мес. 
 

   I II  III  IV  V   VI   VII  VIII   IX   X   XI  XII Ср.вр 

2003. -1.2 -4.2 4.6 9.4 19.2 22.2 21.7 24.5 15.4 8.8 6.5 0.5 10.7 
2004 -3.7 1.7 6 11.3 14.1 19.5 21.8 21.1 15.7 12.1 5.8 1.2 10.6 
2005 1.2 -2.7 3.6 10.4 16 18.4 22 19.5 16.7 10.2 3.6 0.9 10.0 
2006 -3.6 -0.8 4.3 10.7 15.4 17.3 21.6 19.8 16 12.3 6.1 2.9 10.2 
2007 5.4 3.9 7.3 12.8 16.7 24.1 24.7 21.9 14.7 9.6 3.1 -0.9 11.9 
2008 -1.9 3.5 7.6 12.0 17.0 20.8 21.6 23.2 15.0 11.9 5.4 0.9 11.4 
2009 -1.0 0.4 5.1 12.0 17.2 19.3 21.9 21.9 17.4 10.4 7.6 0.8 11.1 
2010 -3.0 -0.1 5.0 12.0 15.9 19.5 22.2 22.9 16.3 7.4 9.2 -1.1 10.5 
2011 -0.1 -1.1 4.5 12.0 15.5 19.9 21.8 22.4 20.3 10.0 2.6 2.8 10.9 
2012 -0.5 -5.3 7.5 12.6 15.7 22.3 25.1 23.6 19.3 11.6 6.5 -1.1 11.4 
2013 0.1 1.6 3.2 12.9 17.5 19.9 22.5 23.7 15.7 11.4 6.8 0.1 11.3 
Ср.вред. -0.8 -0.3 5.3 11.9 16.4 20.3 22.4 22.2 16.6 10.5 5.7 0.6  

 

 
3.НАСЕЉА,СТАНОВНИШТВО, НФРАСТРУКТУРА, 
ЗАШТИЋЕНА ДОБРА, ПОЉОПРИВРЕДА И 
ЗАГАЂИВАЧИ 

 
3.1. Насеља и стамбене целине, 

становништво 
 

 На простору територије општине од 856 км2 
живи 48.615 становника (према попису из 2011. године), 
што представља малу густину насељености од 56,7 
становника по 1 км2. Општина Бор се састоји од 
централног насеља и седишта општине – градског 
насеља Бор и 12 села: Горњане, Танда, Лука, Кривељ, 
Бучје, Оштрељ, Доња Бела Река, Брестовац, Слатина, 
Злот, Шарбановац и Метовница. У селима борске 
општине евидентирано је 14.455 становника, док у граду 
живи 34.160 становника. 

Доминантан број становника спада у категорију 
радно-способног становништва (од 15 до 64 година 
старости) који износи 34.718 (69,83%) 
  

3.2. Изворишта и водоводни системи 
 

Постојећа изворишта за снабдевање водом 
града Бора и села Брестовац, Доња Бела Река, Злот, 
Кривељ, Оштрељ и Слатина су: Мрљиш (регионални 
водосистем), Сурдуп, Кривељ и Злотска изворишта 

Извориште “Мрљиш“ је у склопу Регионалног 
водосистема „Боговина“ Бор. У циљу решавања 
проблема недостатка здраве пијаће воде за становништво 
и за индустрију општина Бор и Бољевац експлоатација 
подземних вода са изворишта „Мрљиш“ почела је 
августа 2002. године када је и завршена I фаза (прелазно 

решење) изградње Регионалног водосистема „Боговине“ 
Бор.  

Вода која се експлоатише из подземних извора 
је у количини од 150 лит/с, а максимална производња 
воде је 240 лит/с. 

Главни пројекат бране и акумулације „Боговина“, 
као и Пројекат постројења за пречишћавање воде 
завршен је током 2005. године. 

Изградњом вишенаменске акумулације „ 
Боговина“ Бор обезбеђује се прихватање и 
трансформација поплавних таласа чиме би се 
многоструко умањиле штете од поплава у општинама 
Бор, Бољевац и Зајечар  

Извориште Кривељска Бањица се налази 6 км 
северно од Бора у непосредној близини насеља Велики 
Кривељ. Минимална издашност изворишта је 10 лит/с а 
максималну од 100 лит/с и димензије цевовода су 350 у 
дужини од 5 км.  

Злотска изворишта се налазе у сливу Злотске и 
Бељевинске реке, 11 км од Бора ка југо-западу. Сем ових 
каптираних изворишта изграђено је и неколико бунара. 
Минимална издашност водоснабдевања из овог правца је 
110 лит/с а максимална до 2.400 лит/с и димензије 
цевовода су од 700 до 300.  

Изворишта Сурдуп, Кривељска бањица и 
Злотска су крашког карактера, што значи да имају велике 
осцилације у минималним и максималним количинама 
воде за експлотацију и директно зависе од количине 
падавина. Цевоводи наведених изворишта су од ливено-
гвоздених, челичних и азбест-цементних цеви. 

Дужина водоводне мреже је приближно 250 км. 
Главни доводи од изворишта до дистрибуционе мреже су 
од 150-700. Дистрибуциона мрежа је димензија 250-
500 и у мањем проценту су заступљени мањи пречници. 
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Материјал коришћен за цевовод су ливено-гвоздене цеви, 
челичне и азбест-цементне цеви (55 км). 

Покривеност у граду је 100% и постоје три 
висинске зоне (трећа највиша зона има мали број 
корисника) док у сеоском подручју које снабдева ЈКП 
''Водовод'' водом покривеност је 82% домаћинстава. 
Водоводна мрежа је стара око 40-50 година и не постоје 
никакви филтерски слојеви система да би се избегло 
замућење воде при обилним кишама. 

Села која нису повезана на градски водовод су: 
Бучје, Горњане, Лука, Метовница, Шарбановaц и Танда. 
У селу Бучје прикључено је 90 од 191 домаћинстава на 
локални водовод. У селу Горњане од 432 домаћинства 80 
је прикључено на локални водовод. У селу Лука, од 193 
домаћинстава, 150 је прикључено на локални водовод. У 
селу Метовница постоји сеоски водовод а користе га 
школа, амбуланта, месна канцеларија, пошта и други, али 
домаћинства не користе воду из локалног водовода. У 
селу Шарбановац је у току изградња локалног водовода и 
воду из тог водовода користе 10 од 572 домаћинстава. У 
селу Танда прикључено је 27 од 137 домаћинстава на 
локални водовод. Део села Метовница прикључен је на 
градски водовод. 

Локалним сеоским водоводима не управља ЈКП 
''Водовод''већ месне заједнице. 

Главни проблеми водоводног система су 
дотајалост, недовољно одржавање (велики губици преко 
50%) и велики утрошак електричне енергије обзиром да 
се вода из свих праваца доводи препумпавањем. 
Последица је да цена продатог кубика воде не прати цену 
произведеног и дистрибуираног кубика воде. Потребна је 
хитна реконструкција критичних деоница водоводног 
система, замена старих цеви, улагање у побољшање 
енергетске ефикасности система, опрему за детекцију 
губитака а могућа је и потреба за изградњом нових 
резервора.  

 
3.3. Канализациони системи 
Канализациона мрежа је већим делом сепаратна 

(83%) а мањим делом комбинована (17%). Највећи 
профили су за атмосферску воду 800-1000, а за 
комуналну отпадну воду је 150-300. Покривеност у 
самом граду је око 90-95%. Нису покривена нека 
подручја на периферији града. Села немају канализацију 
и користе сопствене септичке јаме. Профили кроз које 
пролази канализациона вода нису добро 
димензионисани, јер се град брзо ширио у ранијем 
периоду, тако се дешава да пропусна моћ није довољна и 
јављају се честа загушења. Често долази до изливања. 
Постоје нелегални прикључци који изазивају зачепљења 
у систему. У самом граду не постоји никакав третман 
отпадне воде и она се директно улива у Борску реку што 
изазива велико загађење. У насељу Бањско поље постоје 
биодискови за пречишћавање комуналне воде капацитета 
2 x 500 ЕС, који су неисправни. 

Потребно је урадити реконструкцију 
канализационог система у граду (променити профиле на 
критичним трасама), одвојити отпадну од атмосферске 
воде, пројектовати и изградити систем за пречишћавање 
отпадних вода из града и индустрије. 

 
3.4. Пољопривреда 
Укупна површина општине Бор је 85.348 ha, од 

чега пољопривредно земљиште чини 39.294 ha (46 %), 
шумско земљиште 38.406 ha (45 %) и неплодно 7.648 ha 
(9 %). 

На територији општине Бор доминантни типови 
земљишта су смеђа кисела земљишта (углавном у 
Брестовцу, Кривељу, Горњану, Танди, Луки) и смоница 
(углавном у Метовници, Слатини и Шарбановцу). 
Присутни су и рендзина (у Злоту) и на малој површини 
алувијална земљишта (поред Тимока и других 

водотокова) и псеудоглеј (Танда, Злот). Уопште узевши, 
квалитет земљишта је веома слаб због врло плитког 
педолошког слоја на кречњачким и андензитским 
стенама. 

На територији општине Бор постоји више 
хиљада хектара деградираног пољопривредног 
земљишта. Наведено земљиште се налази највећим 
делом у близини Рударско топионичарског басена Бор из 
чијих погона су деценијама испуштане огромне количине 
отпадних вода и гасова, а један део пољопривредног 
земљишта је уништен формирањем депонија раскривки и 
флотацијских јаловишта. Наведена јаловишта би требало, 
током следећих пар година, да се рекултивишу, односно 
да на истима заживи биљни свет. Ово се очекује на 
основу програма рекултивације јаловишта, као једне од 
компоненти пројекта изградње нове топионице и 
фабрике сумпорне киселине у Бору. 

Борска река је мртва, тј. у истој нема живих 
организама. Обала (у просеку десетак метара са сваке 
стране реке) је јако затрована и без вегетације је или са 
јако ретком вегетацијом, како у погледу броја биљака 
тако и у погледу броја врста. Борска река се улива у 
Тимок. 

На територији општине Бор нема изграђених 
система за наводњавање и одводњавање (канали и други 
водопривредни објекти). Наводњава се свега око 100 ha, 
заливањем земљишта водом из Тимока и других 
водотокова помоћу пумпи/слободним падом и заливањем 
земљишта из микроакумулација. Наводњавају се 
углавном баште у затвореном и отвореном простору и 
понеки воћњак. Треба напоменути да су суше веома 
честе.  

.Ерозивна подручја на територији општине Бор 
нису евидентирана/одређена од стране локалне 
самоуправе, иако сигурно постоје. 
 

3.5. Депоније и загађивачи 
Смеће се сакупља и одвози два пута недељно са 

територије града и једанпут недељно из приградских 
насеља и месних заједница на градску депонију.  

Поред градске депоније често се формирају 
мини локалне депоније. ЈП ''Дирекција за изградњу Бора'' 
организује једном месечно чишћење тих дивљих 
депонија, а по потреби и чешће, и тим акцијама се извезе 
око 1500 тона/год. отпада. Поред те акције, постоје 
јесење и пролећно чишћење града у којима се извезе око 
2000 тона/год. отпада. 

Општина Бор поседује Локални еколошки 
акциони план, који спроводи Канцеларија за заштиту 
животне средине Општинске управе Бор, а Усвојен је 
и Локални план управљања отпадом за територију 
општине Бор (2010-2020. год.). 
            Веома лоше стање животне средине у Бору и 
околини проузроковано је развојем рударства и 
металургије РТБ без адекватних технолошко-еколошких 
перформанси. Главни узроци и облици угрожавања 
животне средине су: рударство са површинским 
коповима, одлагалиштима раскривке и флотацијским 
јаловиштима којима се заузима пољопривредно 
земљиште и мења морфологија терена, уз стварање 
индустријског отпада, загађење вода, земљишта и 
ваздуха; флотација која загађује воде; металургија са 
топионицом која загађује ваздух сумпор-диоксидом и 
прашином са тешким металима и арсеном, стварајући 
индустријски отпад, односно са погонима сумпорне 
киселине, електролизе и др. у којима се стварају отпадне 
воде; индустријски објекти са фабрикама прераде метала, 
лак жице и др. које емитују прашину, органска једињења 
и стварају отпадне воде; енергетски објекти са топланом-
енерганом која емитује прашину, чађ, сумпор-диоксид и 
др.; саобраћај који загађује ваздух и ствара буку; 
пољопривреда (у мањем обиму) коришћењем пестицида 
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и вештачког ђубрива, као и стварањем отпада. Ваздух, 
посебно у граду, доминантно је угрожен сумпор-
диоксидом,чија концентрација је достизала вредности до 
30 пута веће од дозвољених, зависно од метеоролошких 
услова. Повећане концентрације метала у лебдећој 
прашини односе се највише на арсен. Воде су угрожене у 
свим водотоцима низводно од садржаја РТБ и осталих 
индустрија, а Борска река је индустријски колектор. 
             Водотокови су угрожени и комуналним отпадним 
водама (3,002.855 m 3 отпадне воде у граду годишње) које 
се упуштају без пречишћавања.  
             Очувани водотокови су само у западном и 
северном делу општине. Земљиште у Бору и непосредној 
околини угрожено је садржајем бакра (који се највише 
акумулира у корену биљака), посебно у катастарским 
општинама Оштрељ, Слатина и Бучје, док је у осталим 
просторима близу граничних вредности. Отпад у 
општини са 99,95% потиче од рударства и металургије, а 
осталих 0,05 % (51.732m3 у 2003.) чини отпад који потиче 
од домаћинстава (60%), индустрије (30%) и 
пољопривреде (10%).  
              Ризик од индустријских/хемијских удеса постоји 
првенствено код објеката РТБ (флотација и флотацијских 
јаловишта В. Кривељ и Бор, погона Топионице, погона за 
производњу кисеоника, погона електролитичке 
рафинације, погона сумпорне киселине и средстава 
транспорта за превоз опасних материја), као и код два 
објекта у граду (хемијска индустрија “Станчић”и 
ливница “Гранд инжињеринг”).  

 
4. ОПШТИ ПРИКАЗ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОДБРАНЕ 

ОД ПОПЛАВА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ, 
ДЕФИНИСАЊЕ ФАЗА ОДБРАНЕ, ОВЛАШЋЕЊА И 
ДУЖНОСТИ 

 
4.1. Организација одбране од поплава на подручју 

општине 
На територији општине Бор одбраном од 

поплава руководи општински штаб  
за ванредне ситуације. 
 

Општински  штаб за ванредне ситуације  
 Руководи и координира учешће свих субјеката 
у одбрани од поплава на водама II реда , у 
синхронизованом спровођењу свих планираних мера 
заштите од вода. 

Командант општинског штаба за ванредне 
ситуације је  Руководилац за одбрану од поплава, а 
заменик Руководиоца за одбрану од поплава је заменик 
команданта општинског штаба за ванредне ситуације или 
члан општинског штаба за ванредне ситуације кога 
одреди командант. 
  У току одбране од поплава, штаб је у пуној 
приправности. 
 
 
 
 
 

 
  За време одбране од поплава непрекидно 
размењује информације од значаја за интегрално 
управљање одбраном од поплава на водама II реда са 
јавним водопривредним предузећем ЈВП''Србијаводе'', РЈ  
„Неготин“ Неготин , надлежним за спровођење одбране 
од поплава на водама I реда на територији Општине Бор.  
Општински штаб врши следеће послове (по фазама у 
току одбране): 

 
Фаза 1: Припрема за одбрану од поплава: 

1/1. Усваја планове рада. 
1/2. Обезбеђује услове за имплементацију Плана код  
свих општинских субјеката; 
1/3. У случају да постоји потреба, врши усаглашавање  
оперативног плана општине са општим и оперативним  
планом вишег реда. 
1/4. Организује у сарадњи са другим субјектима и  
спроводи програм мера и активности за обезбеђење 

прихватних центара за прихват људи и имовине у 
ванредним условима. 

1/5. Прати реализацију радова у складу са усвојеним  
плановима рада. 
 

Фаза 2: Ванредна одбрана од поплава: 
2/1. Координира активности са задуженима за одбрану од  
поплава на потребним  нивоима. 
2/2. Издаје наредбу о предузимању мера за спречавање  
поплава, које се односе на ангажовање радне снаге, 

механизације и других средстава и др. 
2/3. Издаје наредбу о предузимању мера за заштиту  
здравља људи и добара, које се односе на ангажовање  
радне снаге, механизације и других средстава и др. 
 

Фа за 3: Ванредна ситуација: 
3/1. У случајевима када постојећи и планирани  
одбрамбени систем није довољан и прети изливање воде  
и налет бујице, Председник општине, на предлог штаба  
за ванредне ситуације, проглашава ванредну ситуацију на  
територији општине. 
3/2. Организује, руководи и координира спровођење  
програма евакуације становништва до прихватних  
центара у ванредним околностима у координацији са  
штабом цивилне заштите; 
 

Фаза 4: Отклањање последица поплава: 
4/1. Обезбеђује услове за спровођење мера и руководи  
активностима и радовима на отклањању последица  
поплава по престанку опасности, 
4/2. Обезбеђује услове за контакт са институцијама за  
благовремено пружање финансијске и материјалне  
помоћи угроженом становништву и привреди на  
подручју града. 
4/3.  Води евиденцију о предузетим радовима, мерама и 
утрошеним средствима у току одбране и отклањања 
последица поплава и доставља их јавном 
водопривредном предузећу ЈВП''Србијаводе'', ВПЦ 
''Сава-Дунав“ Београд, Радној јединици „Неготин“ 
Неготин и другим заинтересовним/надлежним органима. 

 
Преглед чланова Штаба за ванредне ситуације Општине Бор 

-  
Телефон  

Ре
д.

бр
.  

Презиме и име  Дужност у 
Штабу  На 

радном 
месту  

У стану  Мобилни  

1  2  3  7  8  9  
1. Живорад Петровић Командант 

штаба 
423980 2491191 0602727000 
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2. Саша Вукадиновић Заменик 

команданта 
штаба 

423980 425175 
0602727001 

3. Миодраг 
Марковић 

Начелник 
штаба 427575 422209 0648920624 

 

4. Видоје 
Адамовић Члан   0648178011 

5. Ивица Николић Члан   0602727057 

6. Љубинка Јелић Члан 423179  0602727027 

7. Бранислав 
Стојадиновић Члан 422444  0648926008 

 

8. Зоран 
Марковић Члан 423167 431813 0602727727 

9. Далибор 
Орсовановић Члан 432224  0602727777 

 

10. Верица Аничић Члан 425874  0648178092 

11. Горан  
Топаловић Члан 421150  0648833603 

12. Владан Нововић Члан 424587  0600308800 
 

13. Др Злата Марковић Члан 432777  0607418923 

14. Дејан Стојчић Члан 421721  0638080220 

15. Драго 
Андријевић Члан 425999  0648367792 

 

16. Иван 
 Јанковић Члан 422444 434845 0648923882 

17. Др Синиша 
Србуловић Члан 422777  0602727014 

18. Др Игор  
Маљковић Члан 422777  0693330040 

 

19. Јовица 
Радисављевић Члан  2496896 0648178010 

 

20. Топлица 
Марјановић Члан 423874  0648178525 

 

21. Владимир 
Јаношевић Члан 423874  0648178501 

 

22. Драган Рајић Члан 444760 442488 0631077790 

23. Зоран Марјановић Члан 433575  0648408101 

24. Дејан Радовановић Члан  2441213 063405317 

 
 
Повереници Цивилне заштите 
За обављање послова заштите и спасавања, 

именују се повереници цивилне заштите и њихови 
заменици у следећим месним заједницама у граду и 
селима, који врше следеће послове у свим фазама 
одбране као и у фази ванредне ситуације, односно у 
фази отклањања последица поплава: 
 1. Врше непосредан увид у стање на подручју и 
достављају информације општинском Штабу за 
ванредне ситуације на телефон 030-423-255. 
 2. Предлажу спровођење радова и мера на свом 
терену у зони одбране у току. 
 3. Организују и руководе хитним радовима и мерама 
у свом реону. 
 4. Извештавају штаб о предузетим мерама и 
воде евиденцију о стању на терену, ангажованом 
људству, механизацији и др. 
 Следи списак повереника и заменика 
повереника цивилне заштите по месним заједницама: 

Град: 
1. МЗ  Брезоник, (483-100) 

Повереник цивилне заштите Драган 
Јанковић,(066/483-705) Цетињска 7, ЈМБГ 
1006979751038 
Заменик повереника цивилне заштите Зоран Шалић,(483-
257) Македонска 4, ЈМБГ 2504950751024 
 

2. МЗ  Север, (421-289) 
Повереник цивилне заштите Горан 

Мунћановић,(064/3689901) Бранислава Нушића 7/14, 
ЈМБГ 1109969751017 
Заменик повереника цивилне заштите Радовић 
Драговић,(060/421-0811) Кестенова 37/4, ЈМБГ 
2812957751034 

3. МЗ  Стари Центар, (423-277) 
Повереник цивилне заштите Славкица 

Поповић,(064/468-0282) Војске Југославије 3/5, ЈМБГ 
1903970756039. 
Заменик повереника цивилне заштите Јулијана 
Павловић,(060/389-7293) Ђорђа Вајферта 25/2, ЈМБГ 
0906959755018.  

4. МЗ  Старо Селиште, (421-566) 
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Повереник цивилне заштите Зуди Јагупоски, 
(063/102-4867)Чока Борулуј 81, ЈМБГ 2409957751035 
Заменик повереника цивилне заштите Мирко 
Пијовић,(063/858-1238) Васе Пелагића 13/4, ЈМБГ 
2005957751023.  

5. МЗ  Ново Селиште, (421-973) 
Повереник цивилне заштите Славиша 

Симоновић,(066/435-543) Чока Борулуј 136, ЈМБГ 
1112955751015,  
Заменик повереника цивилне заштите Паша 
Ибровић,(069/347-1901) Кучајна 10а, ЈМБГ 
1403964784516.  

6. МЗ  Бакар, (422-685) 
Повереник цивилне заштите Небојша 

Шијаковић,064/137-6285) Моше Пијаде 76/606, ЈМБГ 
2808963751049,  
Заменик повереника цивилне заштите Владимир 
Стефановић,(064/349-2097) Моше Пијаде 76/604, ЈМБГ 
0209965751013.  

7. МЗ  Рудар, (421706) 
Повереник цивилне заштите Бранко Ћирић, 

(063/365-170) 7.јули 1/4, ЈМБГ 2509952751015,  
Ззаменик повереника цивилне заштите Славица 
Паплудис,062/433-010) 7.јули 33/4, ЈМБГ 0112953756024.  

8. МЗ  Младост, (433-162) 
Повереник цивилне заштите Горан Ђокић, 

Барска 4, ЈМБГ 0206974751019, 063/438983 
Заменик повереника цивилне заштите Дејан 
Стојановић,(060/436-3530) 3.октобар 87/4, ЈМБГ 
1905975751046.  

9. МЗ  Напредак, (2491181) 
Повереник цивилне заштите Милосав Јовић, 

(064/2153512) Бранка Ћопића 12, ЈМБГ 2006948751017,  
Заменик повереника цивилне заштите Мирјана 
Пујицић,(069/312-5958) Танаска Рајића бб, ЈМБГ 
0909971756010.  

10. МЗ  Металург, (243-1811) 
Повереник цивилне заштите Слободан 

Ђорђијевски, (062/420150) Стевана Мокрањца 45, ЈМБГ 
1110958751013,  
Заменик повереника цивилне заштите Милорад 
Спасић,(060/343-4015) Стевана Мокрањца 42, ЈМБГ 
0610950751048.  

11. МЗ  Нови Центар, (2495268) 
Повереник цивилне заштите Иван 

Стојановић,(060/0888562) 28.марта 3/8, ЈМБГ 
0602972751014,  
Заменик повереника цивилне заштите Радиша 
Тодоровић,(064/1498912) Радничка 15/16, ЈМБГ 
0111951820136. 

12. МЗ  Слога, 435902 
Повереник цивилне заштите Миљан Јанковић, 

(063/422-468) Неготинска 6, ЈМБГ 1112980751011,  
Заменик повереника цивилне заштите Љубинко 
Милошевић, (062/499-691) Петра Кочића 81, ЈМБГ 
0808953751027.  
 

13. МЗ  Брестовачка Бања, (477-002) 
Повереник цивилне заштите Раде Спасић, 

(061/811-2772) Војводе Радомира Путника 8/7, ЈМБГ 
2806952751028,  
Заменик повереника цивилне заштите Љубомир 
Ристановић, (060/477-4840) Јабланичка 6, ЈМБГ 
3101950751012.  
 Села: 

1. МЗ  Брестовац, (436-988) 
Повереник цивилне заштите Бошко 

Антонијевић, (063/338-3769) Брестовац, ЈМБГ 
2709951751010,  
Заменик повереника цивилне заштите Ивица 
Голубовић,(061616-1822) Брестовац, ЈМБГ 
0712967751014.  

2. МЗ  Злот, (256-1091) 
Повереник цивилне заштите Миодраг 

Зајкесковић, Злот - 1.реон, ЈМБГ 2908954751014, 
Заменик повереника цивилне заштите Завиша Бурчић,( 
063/447-266)Злот -1.реон, ЈМБГ 2802963751016.  

Повереник цивилне заштите Милорад Рошић, 
Злот – Крлинац, ЈМБГ 2409960751011,  
Заменик повереника цивилне заштите Славиша Добрић, 
Злот – 1.реон, ЈМБГ 1503959751027.  

3. МЗ  Оштрељ, (435-370) 
Повереник цивилне заштите Јован Петровић, 

Оштрељ, ЈМБГ 0604955751011, (438-603, 066/438603) 
Заменик повереника цивилне заштите Весна Предић 
Петровић, Оштрељ, ЈМБГ 0604970756038, (435-424) 

4. МЗ  Кривељ, (473-350) 
Повереник цивилне заштите Југослав 

Анђеловић, Кривељ – Ваља Маре, ЈМБГ 2203954752017, 
(061/1812154) 
Заменик повереника цивилне заштите Душан Трујић, 
Кривељ, ЈМБГ 2510951751028, (065/2806923)  

5. МЗ  Шарбановац, (472-414) 
Повереник цивилне заштите Златко Кринић, 

Шарбановац (друга адреса у Бору, Шистекова 26/2), 
ЈМБГ 2304971751017, (472-465, 061/2753242) 
Заменик повереника цивилне заштите Љубиша 
Крцијевић, Шарбановац – Несторов Поток, ЈМБГ 
1804963751015, (472-374, 063/413369) 

6. МЗ  Шарбановац - Тимок 
Повереник цивилне заштите Драган 

Балабановић, Шарбановац – Фаца, ЈМБГ 3009957751014, 
(475-160, 063/409939) 
Заменик повереника цивилне заштите Горан Влајић, 
Шарбановац – Велика Падина, ЈМБГ 2908974751029, 
(475-356, 060/4475356)  

7. МЗ  Метовница, (474-334) 
Повереник цивилне заштите Светомир Анић, 

Метовница, ЈМБГ 1001955751019, (063/8657262) 
Заменик повереника цивилне заштите Ивица Куртић, 
Метовница,  ЈМБГ 2103970751018, (472-155, 
060/4721155)  

8. МЗ  Горњане, (473-515) 
Повереник цивилне заштите Милан Владић, 

Горњане, ЈМБГ 2609952752911, (473-522, 063/613122) 
Заменик повереника цивилне заштите Драги Првановић, 
Горњане, ЈМБГ 0708971751021, (476-510, 060/7399689)  

9. МЗ  Бучје, (474-511) 
Повереник цивилне заштите Драгиша Опрић, 

Бучје, ЈМБГ 2804950751036, (474-629, 062/8927009) 
Заменик повереника цивилне заштите Столе Богдановић, 
Бучје, ЈМБГ 2510959751019, (474-637) 

10. МЗ  Слатина, (436-740) 
Повереник цивилне заштите Бранко Перић, 

Слатина, ЈМБГ 2809959751057, (069/683423) 
Заменик повереника цивилне заштите Дамјан 
Станојевић, Слатина, ЈМБГ 1810978500426, (062/401663)  

11. МЗ  Д.Б, Река, (474-510) 
Повереник цивилне заштите Живојин Цоловић, 

Доња Бела Река, ЈМБГ 2009958751030, (474-619, 
062/554614) 
Заменик повереника цивилне заштите Влада Гилић, 
Доња Бела Река, ЈМБГ 1306951751028, (474-582)  

12.У МЗ  Танда, (476-224, 064/1896981) 
Повереник цивилне заштите Славољуб 

Димитријевић, Танда, ЈМБГ 1006968751028, (476029, 
060/5000915) 
Заменик повереника цивилне заштите Слађан 
Момчиловић, Танда, ЈМБГ 0404972751026, (476-265, 
069/767823)  

13. МЗ  Лука, (069/1711760) 
Повереник цивилне заштите Бобан Жикић, 

Лука, ЈМБГ 1508968751023, (400-010, 064/1699758, 
063/7616554) 
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Именује се заменик повереника цивилне заштите 
Славиша Голубовић, Лука, ЈМБГ 0111959751036 
(061/2150369, 064/2016121). 
 

Председници савета месних заједница 
На територији општине Бор постоји 13 градских 

и 13 сеоских месних заједница. У случају опасности од 
појава поплава и током полава, Општински штаб за 
ванредне ситуације ће комуницирати и са председницима 
савета месних заједница, ради информисања о стању на 
терену и ради координације у активностима у којима би 
требало да узму учешће и грађани. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рб. Месна заједница Број телефона Председник савета  
 

Број телефона 

1 Брезоник 483-100 Драган Јанковић 060/4830290 

2 Север 421-289 Момчило Костантиновић 061/6506914 

3 Стари центар 423-277 Драгиша Николић 
 

060/0462995 
 

4 Старо селиште 421-566 Зуди Јагупоски 063/1024867 

5 Ново селиште 421-973 Славиша Симоновић 066/435-543 

6 Бакар 422-685 Небојша Јаношевић 
 

060/6162923 
063/8387504 

7 Рудар 421-706 Бранко Ћирић 061/1895411 

8 Младост 433-162 Драгољуб Јовић 061/1527799 

9 Слога 435-902 Љубинко Милошевић 062/499691 

10 Нови центар 2495-268 Иван Стојановић 060/0888562 

11 Металург 2431-811 Саша Ђорђијевски 064/3218249 

12 Напредак 2491-181 Милосав Јовић 064/2153512 

13 Брестовачка Бања 477-002 Раде Спасић 061/8012772 

14 Брестовац 436-988 Властимир Ћосић 064/8178087 

15 Шарбановац 472-410 Драган Пајић 065/9472283 

16 Кривељ 473-350 Снежана Живковић 060/0473150 

17 Злот 2561-091 Драгутин Глигоријевић 061/1653502 

18 Слатина 436-740 Бранко Перић 062/401663 

19 Оштрељ 435-370 Драгослав Станчуловић 062/436825 
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20 Метовница 474-534 Дејан Марковић 060/7439400 

21 Доња Бела Река 474-510 Ратко Живановић 064/5510160 
064/6656509 

22 Бучје 474-511 Славиша Костадиновић 069/3212017 

23 Горњане 473-515 Игор Мартиновић 060/4243445 

24 Лука 400-010 Бобан Жикић 063/7616554 

25 Танда 476-224 Славољуб Димитријевић 060/5000915 

26 Шарбановац Тимок 475-074 Божидар Пезеровић 063/1939383 

 
4.2. Процена могуће угрожености од 

поплава 
Поплаве на територији Општине Бор нису 

честе. Првенствени разлози су: умерена количина 
атмосферских падавина и непостојање већих речних 
токова (изузетак је Тимок, који пролази кроз атаре села 
Метовница и Шарбановац и који припада водама I реда, а 

који се излива првенствено услед бујичног тока Оснићке 
реке која се у атару месне заједнице „Шарбановац“, 
место звано „Селиште“ улива у Тимок. У таквим 
ситуацијама дешавало се да буде поплављено до 50 ха 
првенствено обрадивог пољопривредног земљишта у 
периоду од неколико часова до неколико седмица.  

 
 

 
 
Скица број 1. Најчешће плављено подручје на 

територији Општине Бор – ушће Оснићке реке у Црни 
Тимок 

 
Процењује се да је угроженост територије и 

насеља у општини Бор следећа: 
 

ВОДОТОК I реда 
 

Брестовачка река 
Брестовачка река простире се од бране на 

Борском језеру до ушћа у Тимок у атару села 
Метовница). Намена бране је да прикупља и акумулира 
воду са дела сливног подручја Црног врха у количини од 
13.000.000 м3 
 

Извод из оперативног плана за одбрану од 
поплава на водама  I реда за 2016. годину („Сл.гласник 
РС“ бр.9/2016., наведени Оперативни план припрема ЈВП 
„Србијаводе“ у складу са општим планом, а доноси 
Министарство пољопривреде и заштиту животне 
средине). 
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Брестовац 
- Брестовачка река од бране на 
Борском језеру до ушћа у Тимок у 
атару села Метовница.дужине 24 км 
 

Брана са акумулацијом „Борско језеро“ на Брестовачкој реци, левој притоци црног Тимока 
Простор за пријем поплавног таласа 1.000.000м3 

Евакуација великих вода се врши према техничкој документацији о начину коришћења 
бране и акумулације „Борско језеро“ 

Важнији токови II редa на територији 
општине Бор су: 

Бељевинска река (Злот) 
Лазарева река (Злот) 
Поток Војала (Злот)  
Вејска река 
Зли поток 
Микуљска река (Злот) 
Кривељска река (Кривељ, Оштрељ) 
Црвена река (Кривељ) 
Равна река (Лука, Доња Бела Река)  
Танда/Црнајка (Танда) 
Оснићка река (Шарбановац) 
 
Када су у питању објекти, до сада је било 

угрожено само пар објеката изграђених без 
одговарајућих дозвола на самој обали Тимока. 

Теоретски, постоји могућност од велике 
поплаве у случају пробоја бране на Борском језеру, услед 
нпр. земљотреса или диверзије (вештачко језеро 
капацитета 12 милиона м³ у време максималног 
водостаја) при чему би поплавни талас прошао преко 
Саваче, Брестовачке Бање, Брестовца и Метовнице. У 
наведеном подручју налази се велики број викендица и 
кућа и сходно томе, велики број људи, па би последице 
наглог процурења/рушења бране биле катастрофалне. 
Ради обавештења грађана, на терену су, на више места, 
пре више деценија постављени стубови обавештења на 
надморској висини до које би могла до доспе вода у 
случају пробоја језерске бране. Поред тога, у 
Брестовачкој Бањи, Брестовцу и Метовници постоје 
сирене за узбуњивање грађана, чије је одржавање у 
надлежности власника/корисника бране Борског језера-
РТБ-ТИР д.о.о Бор. 

 
Угроженост од изливања бујичних вода 
На територији општине, обзиром на 

конфигурацију постоји више бујичних потока. Обраслост 
брдског терена није задовољавајућа, те се јавља и 
ерозивност земљишта. Карактеристика бујичних потока 
је та да су кратког рока и услед већих киша и наглог 
топљења снега попуне своје корито и изливају се на 
околно земљиште.  

За спречавање штета које изазивају бујице 
неопходно је редовно одржавање корита ових потока, као 
и пошумљавање и затравњивање површина у брдским 
теренима подложним ерозији.  

 
Угроженост од појава подземних вода 
Приликом подизања нивоа на свим водотоцима 

долази до проблема улива у реципијент што доводи до 
њиховог изливања, плављења и угрожавања имовине. 

Насељена места на територији општине 
угрожена су појавом подземних вода и то нарочито они 
делови насеља која се налазе у депресији, односно на 
току воде или због лоше регулације отока атмосферских 
вода или бујичних токова који се стварају у њиховим 
насељима, или као последица лоше комуналне структуре 
у њима. На појаву подземних вода знатно утиче и систем 
и начин градње објеката, јер је већина без олука, 
тротоара, регулисаних одвода и одговарајуће дренаже.  

 
Угроженост од „урбаних поплава“ 
У случају обилних киша/топљења снега на 

територији града може доћи до поплава на појединим 

локалитетима. ЈП „Дирекција за изградњу Бора“ 
надлежна је за одржавање атмосферске канализације у 
функционалном стању. Осим редовног одржавања 
атмосферске канализације у 2016. години биће изведени 
радови na уређењу делa града где се приликом великих 
падавина појављују проблеми- део Мајданпечке улице 
испод Зелене пијаце. 

 
4.3. Мере заштите од поплава 
У спровођењу организације одбране од поплава 

предузимају се: превентивне мере, мере у случају 
непосредне опасности, мере заштите и активности када 
дође до поплава и мере ублажавања последица поплаве. 

 
4.3.1. Превентивне мере 
Да би се смањила штетно дејство вода и да би 

последице изазване плављењем биле што минималније, 
неопходно је предузети одређене превентивне мере 
одбране и то:  
 1. Обезбедити да се у поступку израде и 
доношења урбанистичких планова, правилима и грађења, 
одреде општи и основни услови за заштиту од непогода и 
поплава. 
 2. Стално радити на повећању степена 
сигурности одбране од поплава кроз израду и иновирање 
техничке документације за изградњу и реконструкцију 
одбрамбених линија; 
 3. Изводити  антиерозивне радове, првенствено 
пошумљавањем и санирањем клизишта. 
 4. Изградити недостајуће одбрамбене насипе, 
обалоутврде и одржавање постојећих. 
 5. Продубљавати корита водотокова где долази 
до плављења. 
 6. Изградити системе канала за одвођење воде и 
њихово одржавање. 
 7. Изградити пропусте са већом пропусном 
моћи воде. 
 8. Стално радити на изградњи и реконструкцији 
одбрамбених линија. 
 9. Унапређивати системе осматрања, веза и 
координације за извршење задатака. 
 10. Предузимати мере чишћења речних корита, 
канала и јаруга. 
 11. Оспособљавати грађане за заштиту и 
спасавање од поплава кроз личну и узајамну заштиту где 
је носилац свака месна заједница за своје подручје. 
 12. Оспособљавати предузећа од интереса за 
заштиту спасавања од поплава и уношење и њихових 
задатака у планове одбране. 
 13. Оспособљавати добровољне организације 
(Добровољно ватрогасно друштво, Црвени крст и др.) и 
дефинисати њихове задатке у случају поплава. 
 14. Оспособљавати чланове Штаба за ванредне 
ситуације за руковођење акцијама  заштите и спасавања 
од поплава. 
 15. Обезбедити подизање општег нивоа 
информисања и знања о поплавама. 
 16.Утврдити расположиве ресурсе и то: 
техничке, административне, финансијске, кадровске и 
инструкционалне, укључујући и припремање годишњих 
потреба за буџетским средствима. 
 
4.3.2. Мере заштите у случају непосредне опасности 

 
Евидентна опасност од поплава на територији 

Општине Бор, настаје када су метеоролошки услови 
изузетно неповољни (дуготрајно падање кише, нагло 
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топљење снега). Ради спречавања настанка штете од 
поплава предузимају се следеће мере:  

1. Редовно праћење и осматрање водостаја на 
рекама. 

2. Активирање штаба за ванредне ситуације 
Општине Бор. 

3. Стављање у приправност предузећа 
опремљених и оспособљених за заштиту и спасавање од 
поплава. 
            4. Информисање и обавештавање становништва о 
могућем настанку поплаве и предузимање потребних 
превентивних мера за заштиту.  

 
5. ПРОГЛАШЕЊЕ, АКТИВНОСТИ И 

УКИДАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Командант општинског штаба за ванредне 

ситуације проглашава и укида одбрану од поплава на 
водотоцима II реда. 

Општински штаб за ванредне ситуације о 
предузетим радњама обавештава надлежне државне 
институције. 

 
   Критеријум за доношење одлуке о 

проглашењу редовне и ванредне одбране од поплава на 
територији Општине Бор је повећање нивоа воде услед 
обилних падавина, наглог топљења снега или друге 
појаве, на основу информација са терена или обавештења 
од стране надлежних органа. Наведен критеријум је 
дефинисан из разлога што на водама II реда не постоји 
систем мерења водостаја (мерна места и задужено лице 
за очитавање водостаја). 

   Одлуку о редовној и ванредној одбрани од 
поплава са конкретним мерама, проглашава командант 
Општинског штаба за ванредне ситуације. 

 
5.1. Оперативне мере и активности када дође 

до поплава (мере у току ванредне одбране): 
 
Ванредна одбрана од поплава,  проглашава се 

када се најаве екстремно јаки пљускови или нагло 
топљење снега на сливу бујичног водотока и када се 
очекује пораст протока бујичне поплаве и пробој 
одбрамбене линије. 

Предузимају се мере: 
      1. Преко средстава јавног информисања се 
обавештава становништво о насталој ситуацији и 
угрожености. 
       2. Врши се евакуација становништва, стоке и 
материјалних добара из поплављеног подручја. 
      3. Обезбеђује се храна и вода за евакуисано 
становништво и стоку.  
      4. Обезбеђује се храна и вода за становништво и 
стоку на поплављеном подручју. 
      5. Црпе се воде из поплављених објеката. 
      6. Врши се прокопавање нових и чишћење постојећих 
канала за бржи проток надошле воде. 

      7. Предузимају се хигијенско-епидемиолошке мере за 
заштиту становништва и животиња. 
      8. Пружа се одговарајућа здравствена и друга 
медицинска помоћ становништву и ветеринарска 
заштита и помоћ животињама.  
 
 О поплавним догађајима на територији 
општине Бор, води се евиденција од стране Општинске 
управе Бор - Одељења за привреду и друштвене 
делатности. 

 
Ванредна ситуација настаје када није могуће са 

људством, средствима и постојећим капацитетима за 
одбрану од поплава отклонити опасност од поплава 
ширих размера и већих материјалних штета, односно 
када постоји опасност да најављена хидролошка 
ситуација знатно превазиђе услове ванредне одбране од 
поплава . 

Ванредну ситуацију, услед поплава на водама II 
реда на територији општине Бор, проглашава председник 
општине Бор, на предлог Општинског штаба за ванредне 
ситуације (чл.32 Закона о ванредним ситуацијама – 
„Сл.гласник РС“, број 111/2009, 92/2011 и 93/2012). 

Општина Бор је одлуком о буџету за 
2016.годину („Сл.лист општине Бор“, број 28/2015) 
предвидела средства за израду Плана заштите и 
спасавања у ванредним ситуацијама на територији 
општине Бор, који ће садржати и поглавље о поплавама. 
 

5.2. Оперативне мере и активности у 
отклањању последице од поплава 

 
Када дође до повлачења воде из 

поплављеног подручја, предузимају се следеће мере и 
активности: 
 1. Темељно чишћење поплављених  
објеката. 
 2. Одвођење и испумпавање заосталих  

вода. 
 3. Чишћење, дезинфекција и хлорисање  
водних објеката. 
 4. Микробиолошка контрола  
исправности хране и воде. 
 5. Укидање забране употребе воде за  
пиће из јавних/локалних водовода, чесама и бунара (у 
случају повољних резултата анализа воде). 
 6. Здравствено и санитарно обезбеђење. 

 
 5.3. Ангажовањерадне снаге, опреме и 

механизације  
 
Ангажовање радне снаге, опреме и 

механизације и материјала врши се на основу Закона о 
водама, одлуке или наредбе Општинског штаба за 
ванредне ситуације, а у складу са Законом о ванредним 
ситуацијама.   

а) Правна лица од значаја за одбрану од 
поплава  

 
Р.Б. Назив  Основна делатност 
1. "Боговина" Бор Oсновна делатност је изградња и експлоатација регионалног 

водосистема Боговина Бор у циљу редовног снабдевања квалитетном 
водом општине Бор, Бољевац, Зајечар, Неготин и Књажевац. 

2. ЈКП "3.октобар" Бор Oсновне делатности су извоз и депоновање смећа, чишћење јавних 
површина, прање улица и тротоара, зимска служба, погребне услуге и 
одржавање гробља, одржавање и подизање зелених површина и 
чишћење заједничких просторија у зградама. У случају потребе, 
ангажује своју механизацију и људство у циљу заштите од поплава и 
одклањања последица истих. 

3. ЈКП "Водовод" Бор Oсновна делатност је обезбеђење уредног функционисања водосистема 
и редовно и квалитетно снабдевање. У случају потребе, ангажује своју 
механизацију и људство у циљу заштите од поплава и одклањања 
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последица истих. 
4. ДОМ ЗДРАВЉА БОР  Здравствена делатност. У случају потребе, ангажује своје капацитете 

ради здравственог збрињавања лица угрожених у ванредним 
ситуацијама, укључујући и поплаве. 

5. ОПШТА БОЛНИЦА БОР Здравствена делатност У случају потребе, ангажује своје капацитете 
ради здравственог збрињавања лица угрожених у ванредним 
ситуацијама, укључујући и поплаве. 

6. Аутопревозник Дејан Радовановић Обезбеђују поуздано функционисање сопствене оперативе и механизације 
у ванредним ситуацијама и са њом учествују у реализацији одбране од 
непогода 
 

7. ''Мејлановић'' д.о.о Обезбеђују поуздано функционисање сопствене оперативе и механизације 
у ванредним ситуацијама и са њом учествују у реализацији одбране од 
непогода 
 

 
 
На републичкој листи предузећа од значаја за заштиту и 
спасавање налазе се РТБ БОР (тешка механизација ) и 
Бортравел ( превоз путника ), који се у случају потребе 
могу ангажовати у ванредним ситуацијама, укључујући и 
поплаве, преко Окружног штаба за ванредне ситуације.  
 Општинско веће општине Бор донело је Одлуку 
о одређивању овлашћених и оспособљених правних лица 
за заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама на 
територији општине Бор, број 119-7/2014-IV од 
13.11.2014. године, и то: ЈКП „3.октобар“ Бор, 
Ветеринарска станица Бор, „Мејлановић“ д.о.о Бор, 
аутопревозник Дејан Радовановић, Добровољно 
ватрогасно друштво Бор и ЈКП „Водовод“ Бор. 
Оспособљена правна лица врше заштиту и спасавање 
грађана, материјалних и других добара у случају 
опасности и несрећа изазваних елементарним непогодама 
и другим несрећама у складу са својом делатношћу и 
задацима које им нареди Општински штаб за ванредне 
ситуације.  
 
 

 б) У случају проглашења ванредне ситуације 
одређени/задужени субјекти су дужни да: 

 
        1. Одржавају саобраћајнице локалног карактера и 
путеве од значаја за одбрану од поплава. 
        2. Обезбеде функционалност и заштиту објекта у 
ванредним ситуацијама од штетног дејства воде (редовно 
чишћење око мостова, канала, сливника пропуста у 
склопу пута на којима се формира бујични талас). 
        3. Обезбеде прилазе за одбрану од поплава. 
        4. Обезбеде поуздано водоснабдевање становништва 
и све потребне мере заштите виталних објеката система 
за водоснабдевање који могу буду угрожени штетним 
дејством вода. 
        5. Обезбеде функционалност атмосферске и фекалне 
канализације у ванредним ситуацијама. 
        6. Обезбеде поуздано функционисање сопствене 
оперативе и механизације у ванредним ситуацијама и са 
њом учествују у реализацији одбране од поплава у свим 
фазама, а по упутствима и налозима Општинског штаба 
за ванредне ситуације. 
         7. Обезбеде благовремено информисање јавности 

 
в) Расположива механизација  

              

Ред.  број 
НАЗИВ Одговорно лице контакт 

камиони 

утоваривачи 

аутоцистерна 

ровокопачи 

Безинске пумпе 

Булдож
ер 

1 ЈКП „3.Октобар“ Далибор 
Орсовановић 

030/ 432-224 
060/2727044 5 2 1 2   

2 ЈКП „Водовод“ Бор, Горан Топаловић 
 

030/421-150 
064/8833603   1 1  

 
 

3 Аутопревозник Дејан 
Радовановић 

Дејан 
Радовановић 

 

030/2441213 
063/405-317 10 2   

  

4 ''Мејлановић'' д.о.о Драгољуб 
Мејлановић 

030/2561030 
063/400-513 4 2  2  4 

5 Добровољно ватрогасно 
друштво Бор  030/421-544     2  

 
г) Дужности и обавезе других правних 

субјеката 
У току поплава и отклањању последица од 

поплава за организацију и пружање прве медицинске 
помоћи, прве ветеринарске помоћи, санацију, спасавање, 
евакуацију, збрињавање и спровођење других мера 
заштите од поплава, ангажују се предузећа, установе и 
други субјекти у зависности од делатности. 

 
д) Дужности и обавезе месних заједница на 

угроженом подручју 
 

 Месне заједнице су дужне да предузму широке 
мере указивања потребе да свако домаћинство узме 
учешће у заштити око угрожених површина, којим би 
редовним одржавањем оспособили се за одбрану од 
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поплава већих размера. Такође, месне заједнице су дужне 
да предузму све потребне мере за ангажовање обавезне 
радне снаге за уређење потока и канала за одвод воде на 
својој територији како не би дошло до загушења 
бујичних токова.  
 
 ђ) Дужности и обавезе пољопривредника, 
пољопривредних предузећа и  власника објеката и 
земљишта на потенцијалном угроженом подручју 
 
 Пољопривредници, пољопривредна предузећа и 
власници и корисници државних, јавних и других 
објеката и земљишта на потенцијално угроженом 
подручју, дужни су да превентивно обезбеде извођење 
повремених бразда на својим њивама ради ефикасног 
одвођења сувишних вода у најближи канал, као и да 
редовно одржавају канале и пропусте око својих зграда, 
службених просторија и дворишта, како би исти били у 
функционалном стању.  

5.4. Обавештавање јавности 
 Штаб за ванредне ситуације Општине Бор, у 
оквиру својих активности, предузима мере да се преко 
средстава јавног информисања становништва упозна са 
свим битним околностима у вези могуће појаве поплаве, 
о предузетим мерама које треба да се предузимају док је 
поплава у току, као и о престанку опасности од поплава и 
о предузимању даљих мера за отклањање последица 
поплаве. 
 У спровођењу ових активности, јавност се 
обавештава о следећем: 
 1. о потенцијалној могућности и јачини 
поплаве, 
 2. о начину упућивања упозорења јавности, 
 3. о површини која може бити поплављена и 
потребе евакуације за сваки ниво очекиване поплаве, 
 4. о начину евакуације, 
 5. о активностима које треба предузимати како 
би се смањила штета од поплава, 
 6. о безбедносним активностима и 
могућностима реконструкције на оштећеним објектима 
након поплаве и сл. 

На територији Општине Бор постоје следећи 
локални електронски медији: Радио Телевизија Бор 
(Моше Пијаде 19, 030/424-587,030/427-427), Радио 
Телевизија Сезам (Моше Пијаде 21 а/4 030/422-324, 
030/443-363), интернет радио станица 
„Антена“(Радничка 19 030/2495475, 030/2495476, 
063/810-3-228) и радио станица „Клик“ (Моше Пијаде 
29/5 060/0-258-300), који се у случају потребе могу 
користити за информисање становништва у ванредним 
ситуацијама, укључујући и поплаве. 
 

6. ФИНАНСИРАЊЕ ОДБРАНЕ ОД 
ПОПЛАВА 
 Средства за реализацију Оперативног плана за 
одбрану од поплава од вода II реда на територији 
Општине Бор се обезбеђују из буџета Општине, у складу 
са Законом. Планиран износ средстава за 2016. годину 
износи 1.548.838,00 динара. 
 За трошкове ангажовања и материјално-
техничких средстава из овог Оперативног плана, 
предузећа и други привредни субјекти имају право на 
накнаду, према стварно учињеним трошковима. Одлуку о 
висини накнаде доноси Општинско веће, на предлог 
Штаба за ванредне ситуације општине Бор . 
 У случају проглашења ванредне ситуације, 
Председник општине Бор ће се за евентуално недостајућа 
средства обратити посебним захтевом надлежним 
државним органима. 

У случају обезбеђења средстава за заштиту од 
поплаве овлашћује се Председник општине Бор да 
располаже обезбеђеним средствима. Председник 

општине ће обезбеђена средства усмеравати 
организацијама које ће градити насипе или ће на други 
начин уредити угрожена подручја од поплава. 
 

1. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 Мишљење о овом Оперативном плану у складу 
са чл. 55 Закона о водама („Сл.гласник РС“. број 30/2010 
и 93/2012), дало је надлежно ЈВП „Србијаводе“ Београд, 
ВПЦ „Сава-Дунав“, Београд Радна јединица Неготин из 
Неготина, број:_292/2-2016. од 29.06.2016. године 
 По један комплетан примерак овог Оперативног 
плана су дужни да имају сви планом задужени привредни 
субјекти. 
 По један примерак Оперативног плана се чува у 
архиви Општинске управе Бор, у Одељењу за привреду и 
друштвене делатности и у Одељењу МУП-а за ванредне 
ситуације у Бору.  
  

Оперативни план објавити у „Службеном листу 
општине Бор“. 
 

Број: 217-16/2016-I 
У Бору, 23. септембра 2016. године 

 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ БОР 

                           ПРЕДСЕДНИК, 
                            Видоје Адамовић, с.р.      

158 
На основу члана 43. Статута општине Бор 

(''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15-пречишћен 
текст) и члана 23. Одлуке о признањима oпштине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр. 11/15), Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 23. септембра 
2016. године, донела је 
 

О Д Л У К У   
О ДОДЕЛИ ОКТОБАРСКЕ НАГРАДЕ ОПШТИНЕ 

БОР  ЗА 2015. ГОДИНУ МИРОСЛАВУ 
РАДУЛОВИЋУ 

 
I 

ОКТОБАРСКА НАГРАДА ОПШТИНЕ БОР за 
2015. годину у области уметности,додељује се 
Мирославу Радуловићу, за књигу ''Бор у 500 слика'' 
објављену у 2015. години. 

 
II 

Ову одлуку објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''.  
 

Број: 17-6/2016-I  
У Бору, 23. септембра 2016. године 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
  ПРЕДСЕДНИК,   

    Видоје Адамовић, с.р. 
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159 
На основу члана 76. Закона о буџетском 

систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14, 
65/15-др. закон и 103-15) и члана 43. Статута општине 
Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15-пречишћен 
текст), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
дана 23. септембра 2016. године, донела  је 

                                                                                        
З А К Љ У Ч А К  

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ 
БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОР ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-

ЈУН 2016. ГОДИНЕ 
 
I 

Усваја се Извештај о извршењу буџета општине 
Бор за период јануар-јун 2016. године. 

 
II 

 Овај закључак објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 

Број: 401-768/2016-I 
У Бору, 23. септембра 2016. године 

 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ БОР 

   
                     ПРЕДСЕДНИК, 

                     Видоје Адамовић, с.р. 
 

160 
На основу члана 60. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16) и члана 
43. Статута општине Бор („Службени лист општине 
Бор“, бр. 6/15 – пречишћен текст), Скупштина општине 
Бор, на седници одржаној дана 23. септембра 2016. 
године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

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

предузећа „Топлана“ Бор за 2016. годину 
 

I 
Даје се сагласност на  Програм о изменама и 

допунама Програма пословања Јавног комуналног 
предузећа „Топлана“ Бор за 2016. годину, који је донео 
Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Топлана“ 
Бор, на седници одржаној 09.09.2016. године, под бројем 
28/5-2016. 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 
 
Број: 023-48/2016-I 
У Бору, 23. септембра 2016. године                 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
 
               ПРЕДСЕДНИК, 

                     Видоје Адамовић, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

161 
На основу члана 60. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16) и члана 
43. Статута општине Бор („Службени лист општине 
Бор“, бр. 6/15 – пречишћен текст), Скупштина општине 
Бор, на седници одржаној дана 23. септембра 2016. 
године, донела је 

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

допунама Програма пословања Јавног комуналног 
предузећа „3. октобар“ Бор за 2016. годину 

 
I 

Даје се сагласност на  Програм о изменама и 
допунама Програма пословања Јавног комуналног 
предузећа „3. октобар“ Бор за 2016. годину, који је донео 
Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „3. 
октобар“ Бор, на седници одржаној 05.09.2016. године, 
под бројем 1076. 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 
 
Број: 023-46/2016-I 
У Бору, 23. септембра 2016. године                 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
                             ПРЕДСЕДНИК, 

                                            Видоје Адамовић, с.р. 
162 
На основу члана 130. Закона о здравственој 

заштити (''Службени гласник РС'', бр.107/05, 72/09-
др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13-др.закон, 
93/14, 96/15 и 106/15) и члана 43. Статута општине Бор 
(''Службени лист општинe Бор'', бр. 6/15-пречишћен 
текст), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
дана 23. септембра 2016. године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу члана Управног одбора Апотеке Бор 
 
I 

Разрешава се  mr ph Ирена Алексић дужности 
члана Управног одбора  Апотеке Бор, из реда 
запослених.                  

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

Број: 022-164/2016-I 
У Бору,  23. септембра 2016. године   
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
                                          ПРЕДСЕДНИК, 

                                            Видоје Адамовић, с.р. 
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163 
На основу члана 130. Закона о здравственој 

заштити (''Службени гласник РС'', бр.107/05, 72/09-
др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13-др.закон, 
93/14, 96/15 и 106/15) и члана 43. Статута општине Бор 
(''Службени лист општинe Бор'', бр. 6/15-пречишћен 
текст), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
дана 23. септембра 2016. године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању члана Управног одбора Апотеке Бор 
 
I 

Именовање се  mr ph Слађана Димитријевић за 
члана Управног одбора  Апотеке Бор, из реда 
запослених. 

Мандат именованој траје до истека мандата 
Управног одбора који је именован Решењем број: 022-
155/2012-I од 24.12.2012. (''Службени листи општине 
Бор'', бр. 15/12). 

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

Број: 022-189/2016-I 
У Бору,  23. септембра 2016. године   
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На основу члана 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања (''Службени гласник 
РС'', бр.72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 
68/15 и 62/16 – одлука УС), 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 23. септембра 2016.године, 
донела је  

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу чланова Школског одбора 
ОШ ''Станоје Миљковић'' у Брестовцу 

 
I 

 Разрешавају се дужности члана Школског 
одбора ОШ ''Станоје Миљковић'' у Брестовцу: 

1. Габријела Јовановић, представник  
родитеља и  

2. Бобана Владић, представник родитеља. 
 

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 
Законом о основама система образовања и 

васпитања, у члану 54. став 2. одређено је да чланове 
школског одбора именује и разрешава скупштина 
јединице локалне самоуправе, а председника бирају 
чланови већином гласова од укупног броја чланова. 
Истим чланом, у ставу 3. одређено је да Школски одбор 
чине по три представника запослених, родитеља и 
јединице локалне самоуправе. 

Скупштина општине је Решењем број:022-
79/2014-I од 18.7.2014.године (''Службени лист општине 
Бор'', бр.23/14) именовала Габријелу Јовановић и Бобану 
Владић, као представника родитеља, за члана Школског 
одбора  ОШ ''Станоје Миљковић'' у Брестовцу. 

ОШ ''Станоје Миљковић'' у Брестовцу, је актом 
број:424 од 11.08.2016.године обавестила Скупштину 
општине Бор да је именованима престао основ по којем 
су именовани у Школски одбор због завршетка редовног 
школовања њихове деце-ученика. 

Законом о основама система образовања и 
васпитања, у члану 55. став 3. тачка 4. одређено је да ће 
скупштина јединице локалне самоуправе разрешити, пре 
истека мандата, поједине чланове ако овлашћени 
предлагач покрене иницијативу за разрешење члана 
органа управљања због престанка основа по којем је 
именован у орган управљања.  

Имајући у виду напред наведено, Скупштина 
општине Бор је одлучила као у диспозитиву овог 
решења. 

 
Поука о правном средству: Против овог 

решења може се покренути управни спор, тужбом, у року 
од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се 
предаје Управном суду у Београду непосредно или преко 
поште. 
 

Број: 022-171/2016-I 
У Бору, 23. септембра 2016. године 
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 На основу члана 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања (''Службени гласник 
РС'', бр.72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 
68/15 и 62/16 – одлука УС), 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 23. септембра 2016.године, 
донела је  

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању чланова Школског одбора 
ОШ ''Станоје Миљковић'' у Брестовцу 

 
I 

 У Шкослки одбор ОШ ''Станоје Миљковић'' у 
Брестовцу, именују се за чланове: 

1. Божидар Пезеровић, представник родитеља 
и 

2. Јелена Човикановић, представник  
родитеља. 

II 
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 

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

 Мандат именованом траје до истека мандата 
Школског одбора који је именован Решењем број:022-
79/2014-I од 18.7.2014.године (''Службени лист општине 
Бор'', бр.23/14). 

О б р а з л о ж е њ е 
Законом о основама система образовања и 

васпитања, у члану 54. одређено је да чланове органа 
управљања установе именује и разрешава скупштина 
јединице локалне самоуправе, а председника бирају 
чланови већином гласова од укупног броја чланова. 
Школски одбор има 9 чланова, од којих су трећина 
представници локалне самоуправе, а по трећину чланова 
предлажу наставничко веће и савет родитеља школе 
тајним изјашњавањем. Чланом 54. у ставу 12. је одређено 
да скупштина јединице локалне самоуправе одлучује  
решењем о предлогу овлашћеног предлагача.  

ОШ ''Станоје Миљковић'' у Брестовцу, је актом 
број:424 од 11.08.2016.године доставила предлог Савета 
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родитеља, као овлашћеног предлагача, за именовање 
нових чланова Школског одбора, Божидара Пезеровића и 
Јелене Човикановић, као представнике родитеља, уместо 
Габријеле Јовановић и Бобане Владић, јер су разрешене  
дужности на основу члана 55. став 3. тачка 4. Закона о 
основама система образовања и васпитања. 

Увидом у Уверење Полицијске управе Бор, 
број:05/16/3/253-3-1896 од 06.07.2016.године и 
Стр.пов.број:05/16/3стр.пов.1115/16 од 
09.08.2016.године, утврђено је да именовани нису 
осуђивани за кривична дела утврђена у члану 54. став 11. 
тачка 1. Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', бр.72/09, 52/11, 
55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – 
одлука УС). 

С обзиром да је овлашћени предлагач 
предложио новог кандидата за члана Школског одбора, 
Скупштина општине Бор је одлучила као у диспозитиву 
овог решења. 

 
Поука о правном средству: Против овог 

решења може се покренути управни спор, тужбом, у року 
од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се 
предаје Управном суду у Београду непосредно или преко 
поште. 
 

Број: 022-190/2016-I 
У Бору, 23. септембра 2016. године 
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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 23. септембра 2016. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању стручне Комисије за израду Годишњег 

програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта 

 
I 

 Образује се стручна Комисија за израду 
Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта у општини Бор (у даљем 
тексту: Комисија). 

II 
 У Комисију се именују: 
 -за председника 
 Бранислав Јовановић, 
 
 -за чланове: 
 1. Мира Мартиновић,  
 2. Сузана Бранковић, 
 3. Зоран Антић. 

III 
 Задатак Комисије је да изради предлог 
Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта, у складу са чланом 60. 
Закона о пољопривредном земљишту („Службени 
гласник Републике Србије“, број 62/2006, 65/2008-др. 
закон, 41/2009 и 112/2015), односно, да утврди врсту и 
обим радова које треба извршити у 2017., 2018., 2019. и 
2020.години, динамику извођења радова и улагања 
средстава.  
 Комисија је у обавези да прибави мишљење 
Комисије из члана 60. ст. 3 Закона и сагласност 
Министарства на предлог Годишњег програма заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта. 
 

IV 
 Комисија је дужна да предлог Годишњег 
програма из тачке III овог решења, изради и достави 
Скупштини на усвајање најкасније до 28. фебруара за 
текућу годину. 

V 
 Члан Комисије, који није радник Општинске 
управе Бор, има право на накнаду за рад у оквиру 
Комисије у складу са чланом 2. Одлуке о накнадама 
одборника и чланова радних тела Скупштине општине 
Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 3/16). 
 

VI 
 Мандат председнику и члановима Комисије 
траје четири године, а по истеку мандата могу бити 
поново именовани. 

VII 
 Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Бор“. 
 
 Број: 320-84/2016-I 
 У Бору, 23. септембра 2016. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
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На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07 и 83/14-
др. закон), члана 46. Закона о спорту (''Службени гласник 
РС'', бр. 10/16) и члана 43. Статута општине Бор 
(''Службени лист општинe Бор'', бр. 6/15-пречишћен 
текст), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
23. септембра 2016. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о давању претходне сагласности на употребу имена 
општине Бор у називу Ватерполо клуб БОР 

 
I 

 Даје се претходна сагласност на употребу имена 
општине Бор у називу Ватерполо клуб БОР. 

 
II 

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

Број: 015-4/2016-I 
У Бору, 23. септембра 2016. године 
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На основу  члана 19. Закона о безбедности 

саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 
41/09, 53/10,101/11, 32/13 –одлука УС, 55/14, 96/15 - др. 
закон и 9/16 - одлука УС)  и  члана 67. Статута општине 
Бор („Службени лист општине Бор“, бр. 6/15 – 
пречишћен текст), Општинско веће општине Бор, на 
седници одржаној дана 15. септембра 2016. године, 
донело је  

П Р О Г Р А М 
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ  
УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА 
ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОР за 

2016. годину 
 
 I Програмом коришћења средстава за 
унапређење безбедности саобраћаја на путевима 
општине Бор за 2016. годину (у даљем тексту: Програм) 
утврђује се начин коришћења средстава од наплаћених 
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казни за саобраћајне прекршаје на територији општине 
Бор, за активности које се током 2016. године планирају 
у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима. 
 

II Средства за реализацију Програма, 
предвиђена су Одлуком о буџету општине Бор за 2016. 
годину („Службени лист општине Бор“, бр.28/15 и 9/16) у 
укупном износу од 7.631.357,00 динара. 
 Коришћење наведених средстава биће 
засновано на принципу финансирања програмских 
задатака из реалних извора и по динамици која 
обезбеђује реализацију расхода по утврђеним 
приоритетима до нивоа реализованих прихода. Уколико 
се приходи не остварују у планираном износу, 
програмске активности реализоваће се према степену 
приоритета које одреди Савет за безбедност саобраћаја. 
 

III У складу са чланом 19. Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима, средства за реализацију овог 
Програма биће усмерена за унапређење безбедности 
саобраћаја на путевима и то за следеће намене: 
 
Позиција Назив позиције Износ (дин) 

са ПДВ-ом 
   

1. 
Услуге по уговору                                      

- Услуге информисања 
 Јавности (промотивни спотови 
и ТВ емисије које промовишу 
безбедност саобраћаја)                                              

- Остале стручне услуге                                                               
- Репрезентација и 

поклони-акција “Шта знаш о 
саобраћају“     
 

900.000,00  
400.000,00  

 
 

200.000,00 
300.000,00  

2. 

Специјализоване услуге                                             
- Учешће у израда 
саобраћајне студије Општине 
Бор                  
 
 

700.000,00 
700.000,00 

3. 

Текуће поправке и 
 одржавање                                       
 - Текуће поправке и 
одржавање постојећег видео 
надзора               

 

1.000,00 
1.000,00 

4. 

Материјал                                                                     
- Материјал за посебне намене 
(материјал за обележавање 
саобраћајних полигона у 
основним школама)                                                       

 

200.000,00 
200.000,00 

5. 

Опрема за јавну безбедност                                 
-Набавка привремене 
саобраћајне сигнализације 
- Набавка опреме за јавну 
безбедност саобраћаја            

 

5.830.357,00 
2.000.000,00 
3.830.357,00 

   
  

IV Савет за безбедност саобраћаја доставља 
Општинском већу Годишњи извештај о реализацији 
Програма коришћења средстава за унапређење 
безбедности саобраћаја. 
 

V Стручне и администартивно – техничке 
послове у вези са реализацијом Програма, обавља 
Општинска управа Бор, сагласно конкретним задацима, 
везаним за рад Савета за безбедност саобраћаја.  
 

VI Oвај програм ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном листу општине Бор“
 .  

Број:  401-719/2016- IV 
        У  Бору,  15. септембра 2016. године  
 

О П Ш Т И Н А   Б О Р 
О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е                                                                                                     
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На основу члана 173. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16) и члана 
67. статута општине Бор („Службени лист општине Бор“, 
бр. 6/15-пречишћен текст), Општинско веће општине 
Бор, на седници одржаној дана 15. септембра 2016. 
године, донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Жалбене комисије  

 
I 

 Образује се Жалбена комисија  у следећем 
саставу: 
 

1. Слободан Баџа, дипл. правник, председник, 
2. Милена Стројић, дипл. правник, члан, 
3. Надежда Крстев, члан. 
 
Мандат именованима траје пет година и могу 

бити поново именовани. 
  

II 
Жалбена комисија одлучује о жалбама 

службеника на решења којима се одлучује о њиховим 
правима и дужностима, као и о жалбама учесника 
интерног и јавног конкурса. 

Жалбена комисија у свом раду примењује закон 
којим се уређује општи управни поступак. 

 
III 

Административно – техничке послове за 
потребе Жалбене комисије обављаће Служба за 
скупштинске послове Општинске управе општине Бор. 
 

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

Број:02-6/2016-IV 
У Бору, 15. септембра 2016. године  
              

О П Ш Т И Н А   Б О Р 
О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е 

                                                                               
                                           ПРЕДСЕДНИК, 

                                       Живорад Петровић, с.р. 
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На основу члана 24. Одлуке о признањима 

општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 11/15), 
председник општине Бор, донео је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о висини новчаног дела Октобарске награде општине 

Бор за 2015. годину 
 

 1. Утврђује се висина новчаног дела Октобарске 
награде општине Бор за 2015. годину у износу од 50.000 
динара. 
 2. Исплата новчаног дела из тачке 1. овог 
решења извршиће се из буџета oпштине Бор. 

 
3. Ово решење објавити у ''Службеном листу  

општине Бор''.  
 
 Број: 401-656/2016-II 

У Бору,  31. августа 2016. године  
 

О П Ш Т И Н А    Б О Р  
      

                      ПРЕДСЕДНИК, 
                              Живорад Петровић, с.р. 

 171 
На основу члана 69. Закона о буџетском 

систему(“Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-
испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон и 103/2015) и 
члана 25. Одлуке о буџету општине Бор за 2016.годину 
(«Сл.лист општинe Бор» бр.28/2015 и 9/2016), 
председник општине Бор доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 
 

1.Из средстава утврђених  Одлуком о буџету 
општине Бор  за 2016.годину(«Сл.лист општинe Бор» 
бр.28/2015 и 9/2016),  у Разделу 4-Општинска управа Бор, 
Глава 1- Општинска управа Бор, Програм 15- Локална 
самоуправа, Програмска класификација - 0602-0001- 
Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, функција 130- Опште јавне услуге,  позиција  
64 и  економска класификација  49912 - “Текућа резерва”, 
одобравају се средства у износу од  1.500.000 динара 
Председнику општине Бор и општинском већу. 

 
2. Средства из става 1. овог решења распоређују 

се у оквиру  Раздела 2,  Глава 2.1.- Председник општине 
Бор, Програм-15-Локална самоуправа , Програмска 
класификација- 0602-0001- Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина,  функција 111 – 
Извршни и законодавни органи, позиција  19  и  
економска  класификација  423- Услуге по уговору. 

 
3. О реализацији  овог решења стараће се 

Одељење за финансије  Општинске управе Бор. 
 
4. Решење доставити: Општинској управи Бор, 

Одељењу за финансије Општинске управе  и  архиви. 
 
5. Ово решење објавити у „Службеном листу 

општине Бор „. 
О б р а з л о ж е њ е 

На основу исказане потребе наручиоца – 
Органи општине Бор (председник општине Бор и 
Општинско веће), потребна је израда емисија у којима ће 
наведени органи општине Бор на телевизији 
обавештавати грађанство општине Бор и ширу јавност о 
својим активностима, плановима и намерама. 

Обзиром да средства за ове намене нису 
планирана Одлуком о буџету општине Бор за 
2016.годину, користити средства  текуће буџетске 
резерве у износу од  1.500.000  динара. 

 
На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 
 
Број: 401- 553 / 2016-II 
У Бору,  01.08.2016. године 
 
                           Председник општине Бор, 

                      Живорад Петровић, с.р. 
172 
На основу члана 70 Закона о буџетском 

систему(“Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-
испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон и 103/2015), 
члана 44 Закона о локалној самоуправи (“Службени 
гласник РС” бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 27. 
Одлуке о буџету општине Бор за 2016.годину («Сл.лист 
општинe Бор» бр.28/2015 и 9/2016), председник општине 
Бор доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
о употреби средстава сталне буџетске резерве 

 
1.Из средстава утврђених  Одлуком о буџету 

општине Бор  за 2016.годину(«Сл.лист општинe Бор» 
бр.28/2015 и 9/2016),  у Разделу 4-Општинска управа Бор, 
Глава 1- Општинска управа Бор, Програм 15- Локална 
самоуправа, Програмска класификација - 0602-0001- 
Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, функција 130- Опште јавне услуге,  позиција  
63 и  економска класификација  49911 - “Стална резерва”, 
одобравају се средства у износу 1.508.000 динара 
Општинској управи Бор. 

 
2. Средства из става 1. овог решења распоређују 

се у оквиру  Раздела 4,  Глава 4.1.- Општинска управа 
Бор, Програм-15-Локална самоуправа, Програмска 
класификација- 0602-0001- Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина,  функција 220 – 
Цивилна заштита, позиција  80 и  економска  
класификација  424- Специјализоване услуге. 

 
3. О реализацији  овог решења стараће се 

Одељење за финансије  Општинске управе Бор. 
 
4. Решење доставити: Општинској управи Бор, 

Одељењу за финансије Општинске управе  и  архиви. 
 
5. Ово решење објавити у „Службеном листу 

општине Бор „. 
О б р а з л о ж е њ е 

На  основу  Наређења Општинског  штаба  за  
ванредне  ситуације  општине  Бор,  број      217-13/2016-I 
od 18.08.2016.године, потребно је извршити сузбијање 
комараца на територији Општине Бор  а у циљу смањења 
ризика од појаве болести говеда нодуларни дерматитис. 

Обзиром са средства за ове намене нису 
планирана Одлуком о буџету општине Бор за 
2016.годину, користити средства  сталне буџетске 
резерве у   износу од  1.508.000  динара. 

 
На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 
 

 Број: 401- 588 / 2016-II 
 У Бору,  18.08.2016. године 

                                      
             Председник општине Бор, 
                                             Живорад Петровић, с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА БОР 
ОПШТИНСКА УПРАВА БОР 
Број: 401-728/2016-III-01 
19.09.2016. године 

Б   О   Р 
             
              На основу члана 6. став 6. Одлуке о 
суфинансирању потреба и интереса грађана у области 
спорта у општини Бор (''Службени лист општине Бор'', 
бр.6/11, 13/12, 2/14 и 3/15), члана 25. Правилника о 
условима, критеријумима, начину и поступку 
суфинансирања у области спорта у општини Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр.14/16) и Јавног 
конкурса за суфинанисрање пројеката/програма у 
области спорта у општини Бор за период ЈУЛ - 
ДЕЦЕМБАР 2016.године бр.401-587/2016-III од 
18.08.2016.године, а у складу са  Одлуком о буџету 
општине Бор за 2016.годину (''Службени лист општине 
Бор'', бр.28/15 и 9/16),  начелник Општинске управе 
општине Бор, доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о расподели средстава за суфинансирање 

пројеката/програма у области спорта из буџета 
општине Бор за период  ЈУЛ – ДЕЦЕМБАР 

2016.године 
 
I 

  ОДОБРАВА  СЕ,  са раздела 4 глава 1 –  
Општинска управа Бор, Програм 14. – развој спорта и 
омладине, програмске класификације 1301-0001 – 
подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, функција 810 - услуге 
рекреације и спорта, позиције 142, економске 
класификације 481 – дотације спортским и омладинским 
организацијама за реализацију спортских манифестација 
и масовни спорт, по Одлуци  о буџету општине Бор за 
2016. годину, а у складу са Записником, бр.06-68/2016-II 
од 12.09.2016.године и Предлогом за  расподелу 
средстава за суфинансирање програма  у области спорта  
из буџета  општини Бор за период јул - децембар 
2016.године, бр.06-68/1/2016-II од 12.09.2016.године, 
Записником о утврђивању коначног предлога бр.06-
76/2016-II од 16.09.2016.године и Коначним Предлогом 
за  расподелу средстава за суфинансирање програма  у 
области спорта  из буџета  општини Бор за период јул - 
децембар 2016.године, бр.06-76/1/2016-II од 
16.09.2016.године, расподела средстава у износу од 
17.910.000,00 динара, следећим спортским 
организацијама: 

 
1. САВЕЗ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ ОПШТИНЕ  

БОР, предмет бр.401-666/2016-III од 31.08.2016.године, 
за поље суфинансирања Предшколски и школски спорт, 
износ од  540.000,00 динара. 

 
2. ПЛЕСНИ КЛУБ ''ЛИДО'' БОР, предмет  

бр.401-651/2016-III од 30.08.2016.године, за поље 
суфинансирања Рекреативни спорт, износ од  38.502,00 
динара. 

3. ПЛАНИНАРСКИ КЛУБ ''ДУБАШНИЦА''  
ЗЛОТ, предмет бр.401-678/2016-III од 31.08.2016.године, 
за поље суфинансирања Рекреативни спорт, износ од  
45.241,00 динара. 

4. СОКОЛСКО ДРУШТВО ''БОР'', предмет  
бр.401-674/2016-III од 31.08.2016.године, за поље 
суфинансирања Рекреативни спорт, износ од  43.316,00 
динара. 

5. ОРГАНИЗАЦИЈА СПОРТСКИХ  
РИБОЛОВАЦА ''РУДАР'' БОР, предмет  бр.401-
659/2016-III од 31.08.2016.године, за поље 
суфинансирања Рекреативни спорт, износ од  24.064,00 
динара. 

6. КОЊИЧКИ  КЛУБ КАВАЛО БОР, предмет 
 бр.401-652/2016-III од 30.08.2016.године, за поље 
суфинансирања Рекреативни спорт, износ од  28.877,00 
динара. 

7. КОШАРКАШКИ КЛУБ ''БОР РТБ'', предмет  
бр.401-663/2016-III од 31.08.2016.године, за поље 
суфинансирања Такмичарски спорт -Колективни, износ 
од  1.225.901,00 динара. 

8. ЖЕНСКИ КОШАРКАШКИ КЛУБ БОР,  
предмет бр.401-672/2016-III од 31.08.2016.године, за 
поље суфинансирања Такмичарски спорт -Колективни, 
износ од  1.415.142,00 динара. 

9. КОШАРКАШКИ КЛУБ ''БАСКЕТБОР'',  
предмет бр.401-601/2016-III од 25.08.2016.године, за 
поље суфинансирања Такмичарски спорт -Колективни, 
износ од  359.347,00 динара. 

10.  КОШАРКАШКИ КЛУБ ''ЗИЦЕР'', предмет  
бр.401-607/2016-III од 30.08.2016.године, за поље 
суфинансирања Такмичарски спорт -Колективни, износ 
од  324.799,00 динара. 

11.  ОМЛАДИНСКИ РУКОМЕТНИ КЛУБ БОР,  
предмет бр.401-685/2016-III од 01.09.2016.године, за 
поље суфинансирања Такмичарски спорт -Колективни, 
износ од  960.284,00 динара. 

12.  ЖЕНСКИ ЈУНИОРСКИ РУКОМЕТНИ 
 КЛУБ БОР РТБ, предмет бр.401-688/2016-III од 
01.09.2016.године, за поље суфинансирања Такмичарски 
спорт -Колективни, износ од  1.441.507,00 динара. 

13.  ОДБОЈКАШКИ КЛУБ ''БОР'' - БОР,  
предмет бр.401-691/2016-III од 01.09.2016.године, за 
поље суфинансирања Такмичарски спорт -Колективни, 
износ од  1.058.716,00 динара. 

14. ЖЕНСКИ ОДБОЈКАШКИ КЛУБ 030,  
предмет бр.401-671/2016-III од 31.08.2016.године, за 
поље суфинансирања Такмичарски спорт -Колективни, 
износ од  315.628,00 динара. 

15. ОДБОЈКАШКИ КЛУБ ''ВИНЕР'' - БОР,  
предмет бр.401-690/2016-III од 01.09.2016.године, за 
поље суфинансирања Такмичарски спорт -Колективни, 
износ од  143.952,00 динара. 

16. КЛУБ МАЛОГ ФУДБАЛА ''БОР'', предмет  
бр.401-682/2016-III од 01.09.2016.године, за поље 
суфинансирања Такмичарски спорт -Колективни, износ 
од  229.897,00 динара. 

17. КЛУБ АМЕРИЧКОГ ФУДБАЛА ''GOLDEN  
BEARS'', предмет бр.401-648/2016-III од 
30.09.2016.године, за поље суфинансирања Такмичарски 
спорт -Колективни, износ од  321.760,00 динара. 

18. КУГЛАШКИ КЛУБ ''БАКАР'' - БОР,  
предмет бр.401-647/2016-III од 30.08.2016.године, за 
поље суфинансирања Такмичарски спорт -Колективни, 
износ од  248.877,00 динара. 

19. СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ ''БОР'', предмет  
бр.401-689/2016-III од 01.09.2016.године, за поље 
суфинансирања Такмичарски спорт -Колективни, износ 
од  436.100,00 динара. 

20. ПЛИВАЧКИ И ВАТЕРПОЛО КЛУБ ''НИКА  
030'', предмет бр.401-653/2016-III од 30.08.2016.године, 
за поље суфинансирања Такмичарски спорт -Колективни, 
износ од  106.632,00 динара. 

21. ШАХОВСКИ КЛУБ ''БАКАР'' БОР, предмет  
бр.401-658/2016-III од 31.08.2016.године, за поље 
суфинансирања Такмичарски спорт -Колективни, износ 
од  127.958,00 динара. 

22. СТРЕЉАЧКА ДРУЖИНА ''МЕТАЛАЦ''  
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БОР, предмет бр.401-593/2016-III од 24.08.2016.године, 
за поље суфинансирања Такмичарски спорт -
Појединачни, износ од 331.032,00 динара. 

23. СТРЕЉАЧКИ КЛУБ ''БОР-030'', предмет  
бр.401-669/2016-III од 31.08.2016.године, за поље 
суфинансирања Такмичарски спорт -Појединачни, износ 
од  445.842,00 динара. 

24. ПЛИВАЧКИ КЛУБ ''БОР'', предмет бр.401- 
602/2016-III од 26.08.2016.године, за поље 
суфинансирања Такмичарски спорт -Појединачни, износ 
од  361.378,00 динара. 

25. ПЛИВАЧКИ КЛУБ ''ОЛИМПИЈА'' Бор,  
предмет бр.401-604/2016-III од 26.08.2016.године, за 
поље суфинансирања Такмичарски спорт -Појединачни, 
износ од  296.809,00 динара. 

26. ЏУДО КЛУБ ''БОР'', предмет бр.401- 
657/2016-III од 31.08.2016.године, за поље 
суфинансирања Такмичарски спорт -Појединачни, износ 
од  450.151,00 динара. 

27. ОМЛАДИНСКИ ЏУДО КЛУБ ''БОР'',  
предмет бр.401-660/2016-III од 31.08.2016.године, за 
поље суфинансирања Такмичарски спорт -Појединачни, 
износ од  204.768,00 динара. 

28. КАРАТЕ КЛУБ ''ТИГАР'' - БОР, предмет  
бр.401-684/2016-III од 01.09.2016.године, за поље 
суфинансирања Такмичарски спорт -Појединачни, износ 
од  278.171,00 динара. 

29. КАРАТЕ КЛУБ ''БОР'', предмет бр.401- 
679/2016-III од 31.08.2016.године, за поље 
суфинансирања Такмичарски спорт -Појединачни, износ 
од  275.010,00 динара. 

30. ТЕНИСКИ КЛУБ ''БОР'', предмет бр.401- 
680/2016-III од 01.09.2016.године, за поље 
суфинансирања Такмичарски спорт -Појединачни, износ 
од  203.690,00 динара. 

31. ТЕНИСКИ КЛУБ ''РУДАР БОР'', предмет  
бр.401-606/2016-III од 29.08.2016.године, за поље 
суфинансирања Такмичарски спорт -Појединачни, износ 
од  120.627,00 динара. 

32. ТРИАТЛОН КЛУБ БОР, предмет бр.401- 
600/2016-III од 25.08.2016.године, за поље 
суфинансирања Такмичарски спорт -Појединачни, износ 
од  114.062,00 динара. 

33. ТРИАТЛОН КЛУБ ''ОЛИМПИЈА'', предмет  
бр.401-603/2016-III од 26.08.2016.године, за поље 
суфинансирања Такмичарски спорт -Појединачни, износ 
од  151.223,00 динара. 

34. АТЛЕТСКИ КЛУБ БОР, предмет бр.401- 
594/2016-III од 24.08.2016.године, за поље 
суфинансирања Такмичарски спорт -Појединачни, износ 
од  326.184,00 динара. 

35. ГИМНАСТИЧКИ КЛУБ БОР, предмет  
бр.401-649/2016-III од 30.08.2016.године, за поље 
суфинансирања Такмичарски спорт -Појединачни, износ 
од  132.729,00 динара. 

36. КИК БОКС КЛУБ ''БОР'' Бор, предмет  
бр.401-673/2016-III од 30.08.2016.године, за поље 
суфинансирања Такмичарски спорт -Појединачни, износ 
од  229.654,00 динара. 

37. БОДИ БИЛДИНГ КЛУБ "ПАРТИЗАН",  
предмет захтевом бр.401-662/2016-III од 
31.08.2016.године, за поље суфинансирања Такмичарски 
спорт -Појединачни, износ од  350.784,00 динара. 

38. БОКСЕРСКИ КЛУБ ''ФЕНИКС'', предмет  
бр.401-683/2016-III од 01.09.2016.године, за поље 
суфинансирања Такмичарски спорт -Појединачни, износ 
од  205.270,00 динара. 

39. СКИЈАШКИ КЛУБ ''БАКАР'' БОР, предмет  
бр.401-692/2016-III од 01.09.2016.године, за поље 
суфинансирања Такмичарски спорт -Појединачни, износ 
од  216.116,00 динара. 

40. ОМЛАДИНСКИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ  

''ОФК СЛАТИНА'', предмет бр.401-605/2016-III од 
29.08.2016.године, за поље суфинансирања Спорт у 
насељеним местима, износ од  302.607,00 динара. 

41. ОМЛАДИНСКИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ  
''ЗЛОТ'', предмет бр.401-676/2016-III од 
31.08.2016.године, за поље суфинансирања Спорт у 
насељеним местима, износ од  324.678,00 динара. 

42. ФУДБАЛСКИ КЛУБ ''ШАРБАНОВАЦ'',  
предмет бр.401-687/2016-III од 01.09.2016.године, за 
поље суфинансирања Спорт у насељеним местима, износ 
од  529.421,00 динара. 

43. ОМЛАДИНСКИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ 
''НЕМЕТАЛИ'', предмет бр.401-654/2016-III од 
30.08.2016.године, за поље суфинансирања Спорт у 
насељеним местима, износ од  268.327,00 динара. 

44. ФУДБАЛСКИ КЛУБ ''КРИВЕЉ'', предмет  
бр.401-667/2016-III од 31.08.2016.године, за поље 
суфинансирања Спорт у насељеним местима, износ од  
291.806,00 динара. 

45. ОМЛАДИНСКИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ  
''БРЕСТОВАЦ 1946'', предмет бр.401-677/2016-III од 
31.08.2016.године, за поље суфинансирања Спорт у 
насељеним местима, износ од  263.161,00 динара. 

46. САВЕЗ СПОРТОВА ОПШТИНЕ БОР,  
предмет бр.401-670/2016-III од 31.08.2016.године, за 
поље суфинансирања Спортски савез и струковни савези, 
износ од  760.000,00 динара.  

47. КОШАРКАШКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ БОР,  
предмет бр.401-664/2016-III од 31.08.2016.године, за 
поље суфинансирања Спортски савез и струковни савези, 
износ од  160.000,00 динара. 

48. АСОЦИЈАЦИЈА СПОРТ ЗА СВЕ - БОР,  
предмет 401-665/2016-III од 31.08.2016.године, за поље 
суфинансирања Спортски савез и струковни савези, 
износ од  520.000,00 динара. 

49. ОМЛАДИНСКИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ  
''ЗЛОТ'', предмет бр.401-675/2016-III од 
31.08.2016.године, за поље суфинансирања Спортске 
манифестације од посебног интереса за општину, за 
манифестацију ''НОЋНА ЛИГА У МАЛОМ 
ФУДБАЛУ СВ. ИЛИЈА ЗЛОТ'', износ од  61.561,00 
динара. 

50. АСОЦИЈАЦИЈА СПОРТ ЗА СВЕ – БОР  
предмет бр.401-655/2016-III од 30.08.2016.године, за 
поље суфинансирања Спортске манифестације од 
посебног интереса за општину, за манифестацију ''6. 
АВГУСТОВСКИ ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ'', 
износ од  91.004,00 динара. 

51. КОШАРКАШКИ КЛУБ ''БАСКЕТБОР'',  
предмет бр.401-592/2016-III од 23.08.2016.године, за 
поље суфинансирања Спортске манифестације од 
посебног интереса за општину, за манифестацију 
''ТУРНИР У УЛИЧНОМ БАСКЕТУ'', износ од  
81.636,00 динара. 

52. БОДИ БИЛДИНГ КЛУБ "ПАРТИЗАН",  
предмет бр.401-661/2016-III од 31.08.2016.године, за 
поље суфинансирања Спортске манифестације од 
посебног интереса за општину, за манифестацију  
''МЕМОРИЈАЛНИ ТУРНИР – НОВИЦА 
ПАУЉИЧИЋ'', износ од  70.929,00 динара. 

53. АТЛЕТСКИ КЛУБ БОР, предмет бр.401- 
595/2016-III од 24.08.2016.године, за поље 
суфинансирања Спортске манифестације од посебног 
интереса за општину, за манифестацију  
''ЦРНОВРШКИ МАРАТОН'', износ од  54.870,00 
динара. 

II 
Спортске организације чији су рачуни у 

блокади се не суфинансирају, нити ће се са њима 
склопити уговор. 
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III 
Спортска организација  којој су одобрена 

срества по овом решењу, у обавези је да у року од 8 
(осам) дана од дана пријема позива и Решења закључи 
уговор о суфинансирању пројеката/програма у области 
спорта са начелником Општинске управе Бор. Уколико 
се не одазове позиву, сматраће се да је одустала од 
предлога програма. 

Спортска организација којој је одобрен мањи 
износ од наведеног у буџету предлога програма, у обавез 
је да усклади буџет програма са висином одобрених 
средствава и измењени буџет програма достави пре 
закључења уговора, који је саставни део уговора. 
 Исплата одобрених срестава се врши у ратама у 
складу са Уговором. 
 Уколико природа програма од посебног 
интереса за општину Бор то изискује у уколико има 
довољно прихода у буџету, пренос средстава се може 
извршити једнократно у целости, уз претходну 
сагласност Председника општине Бор. 
 

IV 
Спортска организација се обавезује да достави 

Одељењу за фиансије Општинске управе општине Бор 
правдање о утрошку добијених буџетских средстава на 
обрасцу К-б из конкурсне документације са рачунима и 
другом финансијском документацијом, у складу са 
одредбама уговора. 

Спортска организација из става 1. је у обавези 
да у буџет општине Бор, врати износ примљених а 
неоправданих или неутрошених средстава. 

 
V 

Општина Бор задржава право да не исплати 
целокупне износе одобрене по конкурсу у складу са 
уговорима, бећ да учесницима копјима су средства 
одобрена уплари процентуални износ у зависности од 
расположивих средстава у буџету општине Бор и 
приоритетног интереса за општину Бор.  

  
VI 

Решење начелника Општинске управе Бор је 
коначно. 

Правна поука: Против овог решења може се 
покренути управни спор, пред Управним судом у 
Београду. 

 
Решење доставити: Корисницима средстава, 

Одељењу за финансије Општинске управе Бор, Комисији 
за спорт Општине Бор, архиви. 

 
Решење објавити: у ''Службеном листу 

општине Бор'' и на сајту Општине Бор. 
 
                                               НАЧЕЛНИК        
                                    ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ, 
                                            Љубинка Јелић, с.р. 
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