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На основу члана 56. Закона о локалним
изборима (''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 34/10одлука УС и 54/11) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08и 3/13),
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 18.
јуна 2013. године, донела је
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На основу члана 56. Закона о локалним
изборима (''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 34/10одлука УС и 54/11) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08и 3/13),
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 18.
јуна 2013. године, донела је

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОР

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОР

I
Потврђује се мандат одборнику Скупштине
општине Бор, Моравки Пешић, који је изабран са
изборне листе УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ –
Млађан Динкић.
II
Ову одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Образ ложење
Одборнику, Небојши Виденовићу, изабраном са
изборне листе УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ –
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ –
Млађан Динкић, коме је мандат поново верификован на
седници одржаној дана 5.6.2013. године, исти је престао
5.6.2013. године на основу члана 46. став 5. Закона о
локалним изборима, преузимањем посла, односно
функције који су неспојиви са функцијом одборника,
односно именовани је изабран за заменика председника
Општине.
Изборна комисија општине Бор је на седници
одржаној дана 12.6.2013. године, након спроведеног
поступка, сагласно одредбама Закона о локалним
изборима, доставила Скупштини општине Бор Решење
број: 013-9/106/2013 којим је додељен мандат новом
одборнику Моравки Пешић и Уверење о избору Моравке
Пешић за одборника Скупштине опшине Бор, са изборне
листе
УЈЕДИЊЕНИ
РЕГИОНИ
СРБИЈЕ
–
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ –
Млађан Динкић.
Скупштина општине Бор је на основу Уверења
Изборне комисије општине Бор донела Одлуку као у
диспозитиву.
На основу изнетог одлучено је као у
диспозитиву.
Поука о правном средству: Против ове одлуке
може се изјавити жалба Управном суду у Београду у року
од 48 часова од дана доношења ове одлуке.

I
Потврђује се мандат одборнику Скупштине
општине Бор, Милинку Никодијевићу, који је изабран са
изборне листе ПРОМЕНЕ ЗА БОР-Томислав Николић
Српска напредна странка, Нова Србија, Покрет
социјалиста, ГГВласи Крајине, ГГ Влашки покрет
уједињења.
II
Ову одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Образложење
Одборнику, Саши Вукадиновићу, изабраном са
изборне листе ПРОМЕНЕ ЗА БОР-Томислав Николић
Српска напредна странка, Нова Србија, Покрет
социјалиста, ГГ Власи Крајине, ГГ Влашки покрет
уједињења,
коме
је
мандат
верификован
на
конститутивној седници одржаној дана 11.8.2010. године,
исти је престао на основу члана 46. став 5. Закона о
локалним изборима, преузимањем посла, односно
функције који су неспојиви са функцијом одборника,
односно именовани је изабран за председника Општине.
Изборна комисија општине Бор је на седници
одржаној дана 12.6.2013. године, након спроведеног
поступка, сагласно одредбама Закона о локалним
изборима, доставила Скупштини општине Бор Решење
број: 013-9/107/2013 којим је додељен мандат новом
одборнику Милинку Никодијевићу и Уверење о избору
Милинка Никодијевића за одборника Скупштине опшине
Бор, са изборне листе ПРОМЕНЕ ЗА БОР-Томислав
Николић Српска напредна странка, Нова Србија, Покрет
социјалиста, ГГ Власи Крајине, ГГ Влашки покрет
уједињења.
Скупштина општине Бор је на основу Уверења
Изборне комисије општине Бор донела Одлуку као у
диспозитиву.
На основу изнетог одлучено је као у
диспозитиву.
Поука о правном средству: Против ове одлуке
може се изјавити жалба Управном суду у Београду у року
од 48 часова од дана доношења ове одлуке.

Број: 02-21/2013-I
У Бору, 18. јуна 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Добрица Ђурић, с.р.

Број: 02-22/2013-I
У Бору, 18. јуна 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Добрица Ђурић, с.р.
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На основу члана 45. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07) и члана
43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'',
бр. 7/08 и 3/13) Скупштина општине Бор, на седници
одржаној дана 18. јуна 2013. године, донела је
О ДЛ УК У
О РАДНОПРАВНОМ СТАТУСУ ЧЛАНОВА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БОР
Члан 1.
Чланови Општинског већа Општине Бор: Иван
Раденковић и Александар Мицић (у даљем тексту:
изабрана лица) су на сталном раду у Општинском већу
Општине Бор (у даљем тексту: Веће).
Права по основу става 1. овог члана изабрана
лица остварује у Већу.
Члан 2.
Административно-мандатна комисија одлучује
о правима изабраних лица из члана 1. ове одлуке.
Члан 3.
Права из ове одлуке изабрана лица остварује од
дана избора на функцију.
Члан 4.
Ова одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 120-8/2013-I
У Бору, 18. јуна 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Добрица Ђурић, с.р.

БРОЈ 12

190
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На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/07), члана 2. став 1. тачка 53) и члана 78 став 1 тачка
2 подтачка 5. и 79. Закона о буџетском систему
(''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11
и 93/12) и члана 43. Статута општине Бор („Службени
лист општине Бор”, бр.7/08 и 3/13) Скупштина општине
Бор, на седници одржаној 18. јун 2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОР
за 2012. годину
ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Остварени текући приходи и примања и
извршени расходи и издаци буџета општине Бор за 2012.
годину (у даљем тексту: Одлука), износе у хиљадама
динара, и то:
I. Укупно остварени текући приходи и примања 1.735.352
II. Укупно извршени текући расходи и издаци 1.653.168
III. Разлика између укупних прихода и примања и
укупних расхода и издатака 82.184

Члан 2.
У Билансу стања на дан 31. децембра 2012.
годину (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од
1.260.183 хиљадe динара, и укупна пасива у износу од
1.260.183 хиљадe динара, као и ванбилансна актива у
износу од 2.869 хиљадa динара и ванбилансна пасива у
износу од 2.869 хиљадa динара.

АКТИВУ ЧИНЕ :
КОНТО
ОПИС
010000 Нефинансијска имовина у сталним средствима
020000 Нефинансијска имовина у залихама
110000 Дугорочна финансијске имовина
120000 Новчана средства
130000 Активна временска разграничења
СВЕГА А КТИВА :
ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

у 000 дин.
ИЗНОС
Структура
575.188
45,64
3.500
0,28
519
0,04
662.587
52,58
18.389
1,46
1.260.183
100,00
2.869

ПАСИВУ ЧИНЕ :
КОНТО
ОПИС
210000 Дугорочне обавезе
230000 Обавезе по основу расхода за запослене
240000 Обавезе по основу осталих расхода
250000 Обавезе из пословања
290000 Пасивна временска разграничења
310000 Извори капитала
320000 Финансијски резултат
СВЕГА ПАСИВА
ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

у 000 дин.
ИЗНОС
Структура
49.330
3,92
47
0,00
3.304
0,26
15.873
1,26
366.146
29,05
565.532
44,88
259.951
20,63
1.260.183
100,00
2.869
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Члан 3.

У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до
31. децембра 2012. године (Образац 2) утврђени су:
1. Укупно остварени приходи и
примања по основу продаје
нефинансијске имовине
2. Укупно извршени расходи и
издаци за набавку нефинансијске
имовине
3. Вишак прихода и примања –
буџетски суфицит (ред. Бр. 1 – ред.
Бр. 2)
Кориговање вишка односно мањка
прихода и примања:
– део нераспоређеног вишка
прихода и примања из ранијих
година који је коришћен за покриће
расхода и издатака текуће године
– део новчаних средстава
амортизације који је коришћен за
набавку нефинансијске имовине
– део пренетих неутрошених
средстава из ранијих година
коришћен за покриће расхода и
издатака текуће године
– износ расхода и издатака за
нефинансијску имовину,
финансираних из кредита
– износ приватизационих
примања коришћен за покриће
расхода и издатака текуће године
Покриће извршених издатака из
текућих прихода и примања
– утрошена средства текућих
прихода и примања од продаје
нефинансијске имовине за отплату
обавеза по кредитима
– утрошена средства текућих
прихода и примања од продаје
нефинансијске имовине за набавку
финансијске имовине
4. Суфицит

1.735.352

82.184

84.779
4.744

40.978

38.293

21.267
848

166.115

1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
Од којих су 1.1. камате
2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
3. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И
ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
3.1. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ

7
7411
8

Средс
тва из
буџета
3
1.802.9
19
1.773.6
45
1.717.1
86
6.505
18.166

9
38.293
92

0

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:
КОНТО О П И С
710000
Порези
730000
Донације и трансфери
740000
Други приходи
Меморандумске
ставке за рефундацију
770000
расхода
Трансфери између
буџетских корисника
780000
на истом нивоу
Примања од продаје
810000
основних средстава
Примања од продаја
820000
залиха
Примања од продаје
840000
природне имовине
УКУПНО

3

29.274
1.654.0
16
1.492.6
59
1.886
160.50
9

4

V БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ
(БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ)
(1 +2 ) – (4 + 5)
ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (ДЕФИЦИТ)
(УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА
НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС
УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА
ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ)
УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (V
– (3.1 – 6.1.))

764

II. УКУПНА ПРИМАЊА (1 + 2 + 3)

ИМОВИНЕ И ОТПЛАТЕ ДАТИХ
КРЕДИТА
III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА
IV УКУПНИ ИЗДАЦИ (4 + 5 + 6)

Од којих су 4.1. камате
5. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ
6. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ
И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
6.1. Издаци по основу датих позајмица и
набавке финансијске имовине

Члан 4.
Буџетски
суфицит
(дефицит),
примарни
суфицит (дефицит) и укупни фискални резултат буџета
утврђени су:

1
I. УКУПНА СРЕДСТВА (II+III)

191

4. ТЕКУЋИ РАСХОДИ

1.653.168

Економск
а
класифик
ација
2
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44
5
6

848
62

(7+8) –
(4+5)

119.62
9

(7 – 7411 +
8) – (4 –
77.565
44+5)
119.62
9

ИЗНОС
1.201.155
333.692
164.739

у 000 дин.
Струкрура
69,22%
19,23%
9,49%

9.600

0,55%

8.000

0,46%

8.661

0,50%

9.485

0,55%

20
1.735.352

0,00%
100,00%
у 000 дин.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:
КОНТО

ОПИС

ИЗНОС

Струкрура

410000

Расходи за запослене

410.513

24,83%

420000

400.005

24,20%

430000

Коришћење роба и услуга
Амортизација и употреба
средстава за рад

690

0,04%

440000

Отплате камата

1.886

0,11%

450000

Субвенције

389.123

23,54%

460000

197.524

11,95%

470000

Донације и трансфери
Права из социјалног
осигурања

16.915

1,02%

480000

Остали расходи

76.003

4,60%

510000

Основна средства

153.219

9,27%

520000

Залихе

7.290

0,44%

1.653.168

100,00%

УКУПНО

Члан 5.
Остварени вишак прихода и примања – суфицит
(консолидовани) из члана 3. ове одлуке, у износу од

18. јун 2013.
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166.115 хиљада динара преноси се у наредну годину и
састоји се из:
 дела вишка прихода и примања – суфицита
који је наменски опредељен за наредну годину у износу
од 49.599 хиљада динара, од тога вишак прихода и
примања – суфицита индиректних корисника у износу од
1.296 хиљада динара,
 нераспоређеног дела вишка прихода и
примања - суфицита за пренос у наредну годину у износу
од 116.516 хиљада динара, од тога нераспоређеног дела
вишка прихода и примања - суфицита за пренос у
наредну годину индиректних корисника у износу од
1.163 хиљада динара.
Остварени вишак прихода и примања – суфицит
који је наменски опредељен за наредну годину у износу
од 49.599 хиљада динара распоређује се на:
Вишак прихода и примања – суфицита
буџета у износу од 40.218 хиљада динара који је
наменски опредељен за:
инфраструктуру саобраћаја – 7.605 хиљаде
динара,
Буџетски фонд за заштиту животне
средине – 34.507 хиљада динара,
Буџетски фонд за развој пољопривреде –
1.645 хиљада динара,
Финансирање расхода за Лазареву пећину
– 264 хиљада динара,
Средства приватизације – 1.181 хиљада
динара;
Закуп – 3.016 хиљаде динара и
Вишак прихода и примања – суфицита
индиректних корисника у износу од 1.296
хиљада динара.
Остварени вишак прихода и примања –
суфицит, индиректни корисници користиће у складу са
одлуком својих органа управљања.
Вишак прихода и примања – суфицита
подрачуна у износу од 8.085 хиљада динара, и то:
Средства солидарне стамбене изградње –
8.042 хиљада динара,
Средства од откупа станова општине Бор
продатих путем откупа – 43 хиљада динара.
Члан 6.
У Извештају о капиталним издацима и
финансирању у периоду од 1. јануара до 31. децембра
2012. године утврђени су укупни извори финансирања у
износу од 56.459 хиљаде динара и укупни издаци у
износу од 161.357 хиљаде динара.
ПРИМАЊА :
КОНТО ОПИС
810000
Примања од продаје
основних средстава
820000
Примања од продаје
залиха
Примања од продаје
840000
природне имовине
910000
Примања од
задуживања
СВЕГА
ИЗДАЦИ :
КОНТО ОПИС
510000
Основна средства
520000
Залихе
610000
Отплата главнице
СВЕГА

ИЗНОС
8.661

у 000 дин.
Структура
15,34

9.485

16,80
0,04
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Члан 7.
У Извештају о новчаним токовима у периоду од
1. јануара до 31. децембра 2012. године, утврђени су
укупни новчани приливи од 1.773.645 хиљаде динара, и
укупни новчани одливи од 1.654.016 хиљаде динара.
Салдо готовине на почетку године износи 171.781
хиљаде динара.
САЛДО ГОТОВИНЕ
01. јануара 2012. године
износио је 171.781 хиљ. динара.
ПРИЛИВ:
КОНТО
710000
730000
740000

770000

780000
810000

820000

840000
910000
УКУПНО

ОПИС
Порези
Донације и
трансфери
Други приходи
Меморандумске
ставке за
рефундацију
расхода
Трансфери
између
буџетских
корисника на
истом нивоу
Примања од
продаје
основних
средстава
Примања од
продаје залиха
Примања од
продаје
природне
имовине
Примања од
задуживања

у 000 дин.
ИЗНО
С
1.201.155

Струкрура
67,72%

333.692
164.739

18,81%
9,29%

9.600

0,54%

8.000
8.661

0,45%

0,49%
9.485
0,53%

20
38.293
1.773.645

410000
420000

430000
440000
450000
460000

20
38.293

67,82

56.459

100,00

470000

у 000 дин.
Структура
94,95
4,52
0,53
100,00

480000

ИЗНОС
153.219
7.290
848
161.357

510000
520000
610000
УКУПНО

2,17%
100,00%

у 000 дин.

ОДЛИВ:
КОНТО

0,00%

ОПИС
Расходи за
запослене
Коришћење
роба и услуга
Амортизација
и употреба
средстава за
рад
Отплате
камата
Субвенције
Донације и
трансфери
Права из
социјалног
осигурања
Остали
расходи
Основна
средства
Залихе
Отплате
главнице

ИЗНО
С

Струкрура

410.513

24,82%

400.005

24,18%

690

0,04%

1.886
389.123

0,11%
23,53%

197.524

11,95%

16.915

1,02%

76.003

4,60%

153.219
7.290

9,26%
0,44%

848
1.654.016

0,05%
100,00%
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САЛДО ГОТОВИНЕ 31. децембра 2012. године
износио је 295.606 хиљ. динара.
Члан 8.
У Извештају о извршењу буџета у периоду 1.
јануара до 31. децембра 2012. године, утврђена је укупна
разлика од 82.184 динара, између укупних прихода и
примања у износу од 1.735.352 динара, и укупних
расхода и издатака у износу од 1.653.168 динара по свим
нивоима финансирања: Републике, општине, донација и
осталих извора.
НИВОИ
ФИНАН
СИРАЊ
А
Републи
ка
Општин
а
Донациј
е
Остали
извори
УКУП
НО

Прихо
ди и
прима
ња

Структ
ура

15.261
1.621.5
38

0,88%

Расход
ии
издаци

Структу
ра

Разлик
а

1,17%

-4.079

93,44%

19.340
1.532.3
99

92,69%

89.139

31.188

1,80%

32.064

1,94%

-876

67.365
1.735.3
52

3,88%
100,00
%

69.365
1.653.1
68

4,20%
100,00
%

-2000
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Члан 10.
Пренета неутрошена средства од приватизације
у износу од 1.181 хиада динара биће распоређена
Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету
општине Бор за 2013. годину.
ПОСЕБАН ДЕО
Члан 11.
Примања и издаци буџета, примања и издаци по
основу продаје, односно набавке финансијске имовине и
датих кредита
и задуживања и отплате дуга утврђeни су и остварени у
следећим износима, и то:

82.184

Члан 9.
Нераспоређени вишак прихода и примања
буџета из ранијих година у укупном износу од 115.353
хиљада динара биће распоређен Одлуком о изменама и
допунама Одлуке о буџету општине Бор за 2013. годину.

Економска
класификација

Примања

1

7
71
711
714
712+713+716+719
74
7411
7415
733
8

4
41
42
44
45
47
48+49
46
5
(7+8)-(4+5)

2
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА,
РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА
ОПШТИНЕ
I УКУПНА ПРИМАЊА
Текући приходи
1. Порески приходи
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне
добитке
1.2. Порез на добра и услуге
1.3. Остали порески приходи
2. Непорески приходи, од чега:
- наплаћене камате
- накнада за коришћење простора и
грађевинског земљишта
3. Трансфери
Капитални приходи-примања од продаје
нефинансијске имовине
II УКУПНИ ИЗДАЦИ
Текући расходи
1. Расходи за запослене
2. Коришћење услуга и роба
3. Отплата камата
4. Субвенције
5. Издаци за социјалну заштиту
6. Остали расходи
7. Трансфери осталом нивоу власти
Капитални расходи
III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (

План
у
динарима
за 2012.
3

Oстварење
I-XII 2012.

1.689.488
1.689.388
1.244.919
1.033.021

1.621.538
1.621.518
1.201.153
1.014.954

95,98
95,98
96,48
98,25

61.492
150.406
134.390
1.300
99.500

52.491
133.709
119.104
6.505
82.219

85,36
88,90
88,63
500,36
82,63

310.079
100

301.260
20

97,16
0,00

1.861.100
1.582.308
417.218
411.378
4.290
439.171
14.799
88.430
207.023
278.793
-171.612

1.532.275
1.394.946
400.061
338.913
1.887
389.122
11.795
69.042
184.126
137.329
89.263

82,33
88,16
95,89
82,38
43,98
88,60
79,71
78,08
88,94
49,26

4

Индекс
промене

5(к.4./к.3)
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92
91
911
9113+9114
9111+9112+9115+9116+9117+9118+9119
912
62
61
611
6113+6114

6111+6112+6115+6116+6117+6118+6119
612

( III+IV-VI)
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БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I-II)
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
IV Примања од продаје финансијке
имовине
V Примања од задуживања
1. Примања од домаћих задуживања
1.1. Задуживање код јавних финансијских
институција и пословне банке
1.2. Задуживање код осталих извора
2. Примања од иностраног задуживања
VI Набавка финансијске имовине
VII Отплата главнице
1. Отплата главнице домаћим кредиторима
1.1. Отплата главнице домаћим јавним
финансијским институцијама и пословним
банкама
1.2. Отплата главнице осталим
кредиторима
2. Отплата главнице страним кредиторима
VIII ПРОМЕНА СТАЊА НА
РАЧУНУ(III+IV-VI+V-VII)
IX НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ ( IV+V-VIVII-IX=-III)
В. УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ (
УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ)

194

501

0

0,00

49.170
49.170
49.170

38.293
38.293
38.293

77,88
77,88
77,88

0
0
0
1.300
1.300
1.300

0
0
0
848
848
848

0,00
0,00
0,00
65,21
65,21
65,21

0

0

0,00

0
-123.241

0
126.708

0,00

171.612

37.446

-171.111

89.263

ПОСЕБАН ДЕО
Члан 12.
Укупно планирани и остварени текући приходи и примања буџета општине Бор према економским класификацијама
утврђени су и остварени се у следећим износима:
Економска
класификација

1

Примања

711143
711145
711146
711148
711160
711161
711190
711191
711193

2
Укупно пренета неутрошена и нераспоређена средства из
претходне године
Пренета и нераспоређена средства из претходних година
Уступљени јавни приходи
Порез на доходак грађана
Порез на зараде
Порез на зараде
Порез на приходе од самосталне делатности
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према
стварно оств.приходу
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према
паушално оств.приходу
Порез на приход од имовине(прих.од непокрет., на прих.од
пољопр.и шумар. на земљ.)
Порез на приходе од непокретности
Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари
Порез на приходе од пољопривреде и шумарства
Порез од непокретности
Порез на приходе од осигураних лица
Порез на приходе од осигурања лица
Порез на друге приходе
Порез на остале приходе
Порез на приходе спортиста и спортских стручњака

712110
712111

Порез на фонд зарада
Порез на фонд зарада запослених који се финансирају из буџета и

3
3
I
711100
711110
711111
711120
711121
711122
711140

План
у
динарима
за 2012.
3
123.241

Oстварење
I-XII 2012.

123.241
1.401.758
1.022.991
930.467
930.467
15.104
10.750

0
1.358.861
1.012.225
918.545
918.545
15.398
11.264

96,94
98,95
98,72
98,72
101,95
104,78

4.354

4.134

94,94

11.000

11.105

100,95

10.100
500
100
300
120
120
66.300
66.000
300

10.529
379
9
188
96
96
67.081
66.661
419

104,25
75,85
8,52
62,76
80,29
80,29
101,18
101,00
139,75

1.690
0

1.695
0

100,28
0,00

4

Индекс
промене

5(к.4./к.3)

0

18. јун 2013.

712112
713310
713311
713420
713421
713422
713423
713610
713611
733150
733151
733152
733154
714440
714441
733250
733251
714510
714514
714540
714543
714547
714549
741510
741511
741520
741522
741526
741560
741569
743320
743324
II
711140
711147
713120
713121
713122
714430
714431
714510
714513
714550
714552
714560
714562
714564
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фондова обавезног социјалног осигурања
Порез на фонд зарада осталих запослених
Порез на наслеђе и поклон
Порез на наслеђе и поклон
Порез на капиталне трансакције(-на пренос апсолутних права)
Порез на пренос апсолутних права на непокретности
Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама
од вредности
Порез на пренос апсолутних права на половним моторним возилима
Порез на акције на име и уделе
Порез на акције на име и уделе
Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа
општина
Текући трансфери од др.нивоа власти у кор.н.општина-доп.ср. из
буџ.Републике
Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општна
Текући наменски трансфери
Средства за противпожарну заштиту
Средства за противпожарну заштиту од напл.премије осигурања од
пож.
Капитални трансфери од другог нивоа власти у корист нивоа
општина
Капитални наменски трансфери у ужем смислу од Републике у
корист нивоа општина
Порези,таксе и накнаде на моторна возила
Порези на моторна возила-год.накнада за друмска и ост.моторна
возила
Накнаде за коришћење добара од општег интереса
Накнада за промену намене обрадивог земљишта
Накнада за загађивање животне средине
Накнада од емисија NO2,SO2,прашкастих материја и одложеног
отпада
Накнада за коришћење природних добара
Накнада за коришћење минералних сировина
Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта
Средства од давања у закуп пољопривредног земљишта
Накнада за коришћење шума и шумског земљишта
Накнада за воде
Сливна водна накнада од праних лица
Приход од новчаних казни за саобраћајне прекршаје
Приход од новчаних казни за саобраћајне прекршаје
Изворни јавни приходи
Порез на приход од имовине(прих.од непокрет., на прих.од
пољопр.и шумар. на земљ.)
Порез на земљиште
Порез на имовину
Порез на имовину(осим на земљиште,акције и уделе) од физичких
лица
Порез на имовину(осим на земљиште,акције и уделе) од правних
лица
Комунална такса за коришћење рекламних паноа
Комунална такса за коришћење рекламних паноа
Порези,таксе и накнаде на моторна возила
Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних
возила
Борависна такса
Борависна такса
Општинске накнаде
Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине
Накнада за постављање објеката, односно средстава за оглашавање
и др.обј. И средст.
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1.690
1.600
1.600
24.550
18.500
50

1.695
1.946
1.946
21.912
15.977
0

100,29
121,60
121,60
89,25
86,36
0,00

6.000
16
16

5.935
7
7

98,91
45,60
45,60

309.278

300.463

97,15

298.878

298.878

100,00

5.000
5.400
0
0

0
1.585
0
0

0,00
29,35
0,00
0,00

801

797

99,53

801

797

99,53

11.000
11.000

8.610
8.610

78,27
78,27

11.522
22
4.000
7.500

3.621
3
2.906
712

31,43
12,73
72,66
9,49

10.000
10.000
810
10
800
2.000
2.000
5.500
5.500
287.630
10.000

538
538
643
7
636
1.494
1.494
4.910
4.910
262.657
2.719

5,38
5,38
79,39
67,80
79,54
74,69
74,69
89,27
89,27
91,32
27,19

10.000
69.500
19.500

2.719
57.289
20.531

27,19
82,43
105,29

50.000

36.757

73,51

100
100
23.500
23.500

84
84
22.345
22.345

84,32
84,32
95,08
95,08

1.200
1.200
14.100
14.000
100

1.392
1.392
16.439
16.439
0

116,01
116,01
116,59
117,42
0,00

18. јун 2013.
714570

714573
716110
716111
716112
741150
741151
741400
741411
741530
741531
741534
741536
742150
742152
742153
742250
742251
742253
742350
742351
743350
743351
743353
711180
711181
711184
744150
744151
745150
745151
745152
772110
772114
841150
841151
III
911451
911551
921951
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Општинске комуналне таксе(за држање животиња,за држање
средстава за игру, за коришћење витрина ради излагања робе
ван пословног простора)
Општинске комуналне таксе(за држање животиња,за држање
средстава за игру, за коришћење витрина ради излагања робе
Комунална такса на фирму
Комунална такса за истицање фирме на пословном простору
Комунална такса за истицање фирме ван пословног простора
Приходи од камата на средства буџета општине
Приходи од камата на средства буџета општине
Приходи од имовине који припадају имаоцима полиса
осигурања
Приходи од имовине који припадају имаоцима полиса осигурања
Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта
Накнада за коришћење простора(јавне и слободне површине) и
грађ.земљ.
Накнада за коришћење градског грађевинског земљишта
Накнада за коришћење градског грађевинског земљишта од правних
лица
Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране
тржишних организација
Приходи од давања у закуп непокретности које користе
субјекти локалне самоуправе и др.буџ.корисници
Приходи од закупнине за грађ.земљиште у кор.нивоа општина
Таксе у корист нивоа општина
Општинске административне таксе
Накнада за уређивање грађевинског земљишта
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70
70

0
0

0,00
0,00

53.050
53.000
50
1.300
1.300
80

50.861
50.861
0
6.505
6.505
45

95,87
95,96
0,00
500,36
500,36
56,75

80
89.500
1.500

45
81.681
1.353

56,75
91,26
90,18

88.000
0

80.328
0

91,28
0,00

8.500

8.577

100,90

4.500
4.000
6.700
1.200
5.500

3.872
4.704
6.022
999
5.023

86,05
117,61
89,89
83,26
91,33

Приходи од обављања делатности општинских органа управе
Приходи од обављања делатности општинских органа управе
Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа
општина
Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку
Приходи од мандатних казни и казни изречених у управном
поступку
Самодопринос уведен за територију општине
Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на
територији месне заједнице
Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном
делатношћу
Текући добр.трансфери од физич.и правних лица у корист
нив.општина
Текући добр.трансфери од физич.и правних лица у корист
нив.општина
Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина
Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина
Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа општина
Меморандумске ставке за рефундацију расхода
Меморандумске ставке за рефундацију расхода
Примања од продаје земљишта у корист нивоа општине
Примања од продаје земљишта у корист нивоа општине
Примања од задуживања и продаје финансијске имовине
Примања од задуживања код посл.банака у земљи у корист нивоа
општина
Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи у корист
нивоа општине
Приходи од продаје капитала у корист нивоа општина

3.800
3.800
1.000

3.884
3.884
542

102,22
102,22
54,23

1.000
0

542
14.400

54,23
0,00

30
10

10
10

31,90
95,70

20

0

0,00

500

0

0,00

500

0

0,00

3.400
2.200
1.200
1.300
1.300
100
100
49.671
49.170

3.079
2.050
1.029
1.184
1.184
20
20
38.293
38.293

90,57
93,18
85,78
91,06
91,06
0,00
0,00
77,09
77,88

0

0

0,00

501

0

0,00

УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (7+8+9):

1.739.159

1.659.831

95,44

УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (
7+8+9+3):
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИНДИРЕКТНИХ И ОСТАЛИХ
КОРИСНИКА
БУЏЕТА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА

1.862.400

1.659.831

89,12

526.318

120.030

22,81
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2.388.718

1.779.861

74,51

Члан 13.
Издаци буџета, по основним наменама, утврђују се у следећим износима, и то:
Средства из буџета

Економ
класификација

1
41
411
412
413
414
415
416
417
42
421
422
423
424
425
426
43
431
434
44
441
444
45
451
454
46
463
465
47
472
48
481
482
483
484
485
49
499
51
511
512
513
515
52
523
54
541
55
551
610
611

ОПИС
2
Расходи за запослене
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнада за запослене
Награде, бонуси и остали посебни расходи
Посланички додатак
Коришћење услуга и роба
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Амортизација и употреба осн. средстава
Амортизација некретнина и опреме
Употреба природне имовине
Отплата камата
Отплате домаћих камата
Пратећи трошкови задуживања
Субвенције
Субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Субвенције приватним предузећима
Донације, дотације и трансфери
Трансфери осталим нивоима власти
Остале дотације
Социјално осигурање и социјална заштита
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Остали раходи
Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете услед елем. Непогода
Накнада штета за штету од стране органа
власти
Резерве
Средства резерве
Основна средства
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остале некретнине и опрема
Остале некретнине и опрема
Залихе робе за даљу продају
Залихе робе за даљу продају
Природна имовина
Земљиште
Нефинансијска имовина НИП
Нефинансијска имовина НИП
Отплата главнице
Отплата главнице домаћим кредиторима
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:

Додатна средства

0

%
5
95,89
97,19
96,33
99,69
53,27
88,83
80,65
90,95
82,38
95,84
55,90
82,19
61,53
68,59
81,30
0,00
0,00

План
6
7.997
740
143
51
6.986
77
0
0
134.411
13.695
959
15.627
4.464
65.385
34.282
1.426
1.426

Извршење
7
10.298
1.146
206
51
8.818
30
48
0
61.150
10.657
608
9.224
3.592
7.656
29.412
690
690

%
8
128,77
0,00
0,00
0,00
126,22
0,00
0,00
0,00
70,68
1,00
63,41
59,02
80,48
11,71
85,79
48,39
48,39

4.290
3.400
890
439.171

1.887
1.798
88
389.122

43,98
52,90
9,93
88,60

0
0
0

0
0
0

0,00
0,00
0,00

293.810
145.361
207.023
202.582
4.441
14.799
14.799
84.394
38.550
1.141
42.452
1

261.586
127.535
184.126
179.854
4.272
11.795
11.795
69.042
32.222
215
35.481
0

89,03
87,74
88,94
88,78
96,20
79,71
79,71
81,81
83,59
18,84
83,58
0,00

33.593

13.333

33.593

13.333

39,69
39,69

8.360

5.118

8.360
8.506
5.620
1.905
961
0

5.118
6.942
4.938
1.006
998
0

61,22
61,22
81,61
87,86
52,80
103,81
0,00

2.250
4.036
4.036
276.592
239.307
35.064
300
1.920
0
0

1.124
0
0
137.329
115.492
20.029
0
1.808
0
0

20

1

3,75

323.124
313.455
9.328

15.952
9.063
6.734

4,94
2,89
72,19

340
8.901
8.901

155
7.290
7.290

45,61
81,90
81,90

2.200
2.200
1
1

0
0
0
0

1.300
1.300
1.862.400

848
848
1.533.123

49,95
0,00
0,00
49,65
48,26
57,12
0,00
94,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65,21
65,21
82,32

526.318

120.773

24,93

План
3
417.218
333.483
60.236
320
7.308
8.257
5.414
2.200
411.378
136.979
3.313
142.421
24.347
87.093
17.225
0

Извршење
4
400.061
324.122
58.025
319
3.893
7.335
4.366
2.001
338.913
131.287
1.852
117.049
14.980
59.740
14.004
0

0
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Члан 14
Приходи и издаци у завршном рачуну по корисницима износе у хиљадама:
Раздео Глава Број Екон.
Корисници буџетских
План за
средстава и
поз.
класиф. функционална
за 2012.
класификација
год.
1
2
3
4
5
6
1

1

411

2

412

3

414

4

415

5

416

6

417

7

421

8

422

9
10

СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ
БОР,ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ И
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Функција 110-Извршни и
законодавни органи,
фискални и спољни
послови
Плате, накнаде и додаци за
запослене
Социјални доприноси (на
терет послодавца)
Социјална давања
запосленима - Накнаде
Накнаде за превоз на посао и
са посла
Нагр. и остали пос.расходинакнаде одборн.и чл.ком.
Додатак изабраним лицимаопштинско веће
Стални трошкови

Извршење
01.01. 31.12.
7

%
oс.
(7/6)
8

8.986

8.026

89

1.617

1.437

89

68

63

93

161

106

66

1.250

872

70

2.200

2.001

91

1.290

1.043

81

1.000

763

76

423

Трошкови за пословна
путовања
Опште услуге по уговору

12.114

8.440

70

424

Специјализоване услуге

1.440

581

40

11

425

Текуће поправке и
одржавање

915

659

72

12

426

Материјали

5.788

5.303

92

12-1

444

30

5

16

13

481

1.926

1.614

84

14

482

600

74

12

32.377

29.146

90

1

0

0

1.050

0

0

15

483

16

484

17

485

18

499110

Пратећи трошкови
задуживања
Дотације-средства за
финанс.политичких странака
Порези, обавезне таксе и
казне наметнуте
од једног нивоа власти
другом
Новчане казне и пенали по
реш.судова и с.т.
Накнада штете настале
услед елементар.непогода
Накн.штета за повреде или
штету нанету од стране
држ.органа
Стална резерва

1.689

0

0

19

499120

Текућа резерва

2.347

0

0

19-1

511

6.700

6.567

98

20

512

Куповина пословних зграда
и пословног простора
Машине и опрема

4.800

4.199

87

21

541

Земљиште

2.200

0

0

Укупно за функцију 110

90.550

70.898

78

145.360

127.535

88

Функција 490-Екопномски
послови некласификовани
на другом месту
22

4541

Субвeнције јав.линијском
саобраћају, ђачки превоз и
субв.др.пр.пред.

План
ост.извора
за 2012.
год.
13

Извршење
ост.изв.
01.01. 31.12.
14

% oс.
(14/13)
15
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Субвeнције јавним
предузећима
Субвенције -средс.за
подстицај развоја
пољопривреде
и др.делатности

140.000

136.948

98

3.500

3.488

100

700

437

62

2.500

1.658

66

512

Дотације-средства за
подстицај развоја туризма
Капитално одрж.зграда и
објеката
Машине и опрема

3.900

3.898

100

513

Остале некрет.и опрема

300

0

0

Укупно за функцију 490

296.260

273.964

92

23

4511

24

4511

25

481

26

5113

26-1
27

Функција 360- Јавни ред и
безбедност
некласификовани
на другом месту
28

423

Опште услуге по уговору

720

379

53

29

425

100

0

0

30

512

Текуће попр. и одр.опреме
за јав.безбед.-саобраћај
Набавка опреме за обављање
делатности од јав.знач
Укупно за функцију 360

7.631

277

4

8.451

656

8

100

0

0

100

0

0

1.500

1.403

94

1.500

1.403

94

2.300

1.986

86

2.300

1.986

86

Функција 700-Здравство
31

32

33

463

4239

4727

Трансф.осталим нивоима
власти
Укупно за функцију 700
Функција 912- Основно
образовање
Услуге превоза ученика
основ.школа ван.тер.опш.
и смештај у специјалне
школе са интернатом
Укупно за функцију 912
Функција 090-Социјална
заштита
некласификована на
другом месту
Накнаде за социјалну
заштиту из буџета
Студ.награде и стипендије и
др.даваља у науци, култури
и образовању
Укупно за функцију 090
Функција 170-Трансакције
везане за
задуживање

34

441

Отплата домаћих камата

2.400

1.798

75

35

444

300

75

25

36

611

Пратећи трошкови
задуживања
Отплата главнице домаћим
кредиторима
Укупно за функцију 170

1.300

848

65

4.000

2.721

68

41.000

40.824

100

20.000

18.352

92

1.2.

37

38

4239

4239

ЈКП "3.ОКТОБАР"поверени послови
Функција 620-Развој
заједнице
Услуге одржавања чистоће у
граду и насељима
у општини Бор
Услуге уређења и
одржавања паркова, зелених
и
рекреационих површина и
поправка реквизита

18. јун 2013.
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4239

40

4239

41

4239

42

4239

Услуге зимског одржавања
улица и тротоара,
пешачких стаза и паркинг
простора,локалних и некат.
путева и ост.ком.обј.декорација града
Програм мера заштите
животиња(паса и мачака
луталица)
Усл.уклањ.мањих
монт.,помоћ.и др.објек.и
шкољ.аутом.
Услуге исељавања
бесправно усељених лица
Укупно за функцију 620:
Укупно за главу 1.2.:

1.3.

42-1

4239

ЈКП "ВОДОВОД"поверени послови
Функција 620-Развој
заједнице
Услуге одржавања јавне
расвете
Укупно за функцију 620:
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29.000

23.843

82

6.000

5.473

91

1.500

352

23

880

0

0

98.380

88.845

90

98.380

88.845

90

6.050

3.004

50

6.050

3.004

50

Укупно за главу 1.3.:

6.050

3.004

50

УКУПНО РАЗДЕО 1

507.591

443.477

87

Извори финансир,за раздео
1.
Приходи из буџета

507.591

443.477

87

501.608

442.821

88

13

Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
ОПШТИНСКО ЈАВНО
ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Функција 330-Судови

5.983

656

11

43

411

2.815

2.779

99

44

412

508

497

98

45

414

150

0

0

46

415

43

26

61

47

416

93

92

99

48

421

Плате, накнаде и додаци за
запослене
Социјални доприноси (на
терет послодавца)
Социјална давања
запосленима
Накнаде за превоз на посао и
са посла
Награде и остали посебни
расходи
Стални трошкови

231

223

97

49

422

82

31

37

50

423

Трошкови за пословна
путовања
Опште услуге по уговору

143

21

15

51

425

18

17

92

52

426

Текуће поправке и
одржавање
Материјали

224

138

62

53

482

2

0

0

54

512

Порези, обав.так.и казне
нам.од јед.нивоа вл. др.
Машине и опрема

78

57

73

Укупно за функцију 330:

4.388

3.882

88

УКУПНО РАЗДЕО 2

4.388

3.882

88

Извори финансир,за раздео
2.
Приходи из буџета

4.388

3.882

88

4.388

3.882

88

122.030

117.961

97

21.890

21.122

96

01

2

01
3

55

411

56

412

ОПШТИНСКА УПРАВА
БОР
Функција 130-Опште јавне
услуге
Плате, накнаде и додаци за
запослене
Социјални доприноси (на
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БРОЈ 12

201

терет послодавца)
319

319

100

4.232

2.250

53

2.703

2.661

98

1.670

1.447

87

421

Накнаде у натури(за јавни
превоз)
Отпремнине и др.социјална
давања запосленима
Накнаде за превоз на посао и
са посла
Награде и други посебни
расходи
Стални трошкови

11.996

11.426

95

4211

Услуге платног промета

2.990

2.905

97

63

422

885

419

47

64

423

Трошкови за пословна
путовања
Опште услуге по уговору

2.610

2.261

87

65

424

Специјализоване услуге

628

556

89

66

425

2.565

1.658

65

67

426

Текуће поправке и
одржавање
Материјали

5.672

4.895

86

68

444

60

9

15

69

465

Пратећи трошкови
задуживања
Остале текуће дотације

1.228

1.228

100

70

482

185

36

19

50

0

0

50

0

0

6.050

0

0

57

413

58

414

59

415

60

416

61
62

71

483

72

5113

73

5114

74

512

Порези, обавезне таксе и
казне наметнуте
од једног нивоа власти
другом
Новчане казне и пенали по
реш.судова и с.т.
Капитално одржавање
зграда и објеката
Услуге пројектов.и израде
урбанист. планова
Машине и опрема

4.548

4.266

94

72

515

Нематеријална имовина

1

0

0

Укупно за функцију 130

192.362

175.419

91

Извори финансира,за
главу 3,0,
Приходи из буџета

192.362

175.419

91

192.362

175.419

91

38.388

38.257

100

2

362

18.120

6.873

6.848

100

1

65

6.535

770

396

51

521

1.912

367

808

638

79

0

18

0

408

315

77

01
3.1.

76

411

77

412

78

414

79

415

80

416

81

421

82

422

83

УСТАНОВЕ У
ДЕЛАТНОСТИ КУЛТУРЕ
Функција 820-Услуге
културе
Плате, накнаде и додаци за
запослене
Социјални доприноси (на
терет послодавца)
Отпремнине и социјална
давања запосленима
Накнаде за превоз на посао и
са посла
Награде и други посебни
расходи
Стални трошкови

9.602

8.071

84

714

617

87

641

354

55

84

58

69

423

Трошкови за пословна
путовања
Опште услуге по уговору

8.456

7.654

91

1.212

1.354

112

84

424

Специјализоване услуге

10.754

10.441

97

1.087

1.609

148

85

425

5.150

3.035

59

153

175

114

86

426

Текуће поправке и
одржавање
Материјали

1.483

1.312

88

499

661

132

87

431

106

55

52

88

465

89

20

51

254

90

Употреба основних
средстава-амортизација
Остале текуће дотације

689

614

89

482

Порези, обавезне таксе

115

64

55

483

Новчане казне и пенали по

41

6

14
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БРОЈ 12

202

реш.судова и с.т.
2.851

0

0

5114

Капитално одржавање
зграда и објеката
Пројектно планирање

365

347

95

512

Машине и опрема

1.691

1.633

97

352

294

84

94

515

Остала основна средства

1.874

1.772

95

120

35

29

95

523

Залихе робе за даљу продају

201

0

0

91

5113

92
93

Укупно за главу 3.1.(за
функцију 820)
Извори финансир,за гл.3,1,

90.959

81.757

90

5.072

7.267

143

90.959

81.757

90

5.072

7.267

143

01

Приходи из буџета

89.581

80.029

89

04

Сопствени приходи

4.183

4.913

117

07

Трансф,од других нивоа
влас,
Добровтрансф.од физ.и
правн.
Нераспоре,вишак прих,из
ран.год.

580

828

143

0

1.392

0

08
13
3

1.150

1.500

130

#####

228

228

100

309

133

43

89.840

89.839

100

483

483

100

16.128

16.083

100

86

86

100

1

0

0

1.360

975

72

4.120

4.019

98

2.079

1.911

92

1.057

1.043

99

8.691

8.639

99

8.297

8.249

99

450

467

104

1.200

1.048

87

1.930

1.179

61

3.408

2.299

67

20.806

21.545

104

1.000

535

54

900

810

90

100

193

193

20

1

4

2.900

2.920

101

500

449

90

3.2.
ПРЕДШКОЛСКА
УСТАНОВА "БАМБИ"
Функција 040-Породица и
деца
Плате, накнаде и додаци за
запослене
Социјални доприноси (на
терет послодавца)
Накнаде у натури(за јавни
превоз)
Социјална давања
запосленима-Накнаде
Накнаде за превоз на посао и
са посла
Награде и остали посебни
расходи
Стални трошкови

96

411

97

412

98

4131

99

414

100

415

101

416

102

421

103

422

104

423

Трошкови за пословна
путовања
Опште услуге по уговору

105

424

Специјализоване услуге

106

425

107

426

Текуће поправке и
одржавање
Материјали

108

431

109

465

110

472

111

482

112

483

113

485

114

511

115

512

Накнаде за социјалну
заштиту из буџета
Порези, обавезне таксе и
казне нам.
Новчане казне и пенали по
реш.судова и с.т.
Накнада штета за штету од
стране органа власти
Капитално одржавање
зграда и објеката
Машине и опрема

116

523

Залихе за даљу продају

1161

515

Остала основна средства

45

37

81

Укупно за функцију 040:

130.186

125.947

97

46.200

44.282

96

Укупно за главу 3.2.:

130.186

125.947

97

46.200

44.282

96

Извори финансир,за гл.3,2,

130.186

125.947

97

46.200

44.282

96

Употреба основних
средстава-амортизација
Остале текуће донације

650
2.014

204
0

31
0

1.236

1.202

97

2.848

1.989

70

63

0

0

4.076

4.024

99

100

0

0

#####

18. јун 2013.

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“
Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

31.500

30.535

97

07

Трансф,од других нивоа
влас,
Добровтрансф.од физ.и
правн.
Приња од домаћих
здуживања
КОМУНАЛНА
ДЕЛАТНОСТЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ БОРА"
Функција 620-Развој
заједнице
Плате, накнаде и додаци за
запослене
Социјални доприноси (на
терет послодавца)
Социјална давања
запосленима-Накнаде
Накнаде за превоз на посао и
са посла
Награде и остали посебни
расходи
Стални трошкови

12.700

12.210

96

2.000

1.538

77

20

1.152

6

10
3

3.3.

117

411

118

412

119

414

120

415

121

416

122

421

123

422

124

125.777

203

01

08

130.016

БРОЈ 12
97

170

169

100

20.083

20.003

100

3.595

3.581

100

208

208

100

568

451

79

109

87

80

2.050

1.788

87

10

16

164

60

47

78

5

0

0

423

Трошкови за пословна
путовања
Опште услуге по уговору

1.079

1.030

95

35

40

113

125

424

Специјализоване услуге

1.565

353

23

126

425

207

159

77

127

426

Текуће поправке и
одржавање
Материјали

670

493

74

45

14

30

128

465

Остале текуће донације

367

307

84

129

482

120

42

35

5

5

108

130

483

9.500

6.193

65

30

79

264

131

512

Порези, обавезне таксе и
казне наметнуте
Новчане казне и пенали по
реш.судова и с.т.
Машине и опрема

2.470

2.164

88

50

63

127

132

5113

5.300

3.234

61

133

421

55.560

55.560

100

0

27

0

134

5113

108.500

40.877

38

135

425

39.525

34.301

87

1.000

0

0

136

5113

33.040

20.778

63

137

425

29.018

17.476

60

138

485

1.200

1.124

94

139

5114

25.685

8.888

35

140

423

1.140

0

0

1401

551

Градско грађевинско
земљиште - уређење
Трошкови јавне расвете ел.енергија
Капит.одрж.и
изград.пут.мреже општине
Тек.поп.и одрж.пут.мреже
опш.хор.и верт.
Капитално одржавање и
изградња осталих
комуналних објеката
Тек.поп.и
одрж.ост.ком.објеката
Накнада штете по
осн.неплаћ.грађ.земљ.
Услуге пројектовања и
израде планова
Услуге уклањања
нелегалних грађевинских
објеката
НИП-учешће општине у рел
рек. Улице 3.октобар
Укупно за функцију 620:

1

0

0

341.620

219.144

64

1.200

1.397

116

Укупно за главу 3.3.:

341.620

219.144

64

1.200

1.397

116

1.200

1.397

116

1.200

244

20

Извори финансир,за гл.3,3,

341.620

219.144

64

01

Приходи из буџета

217.364

181.019

83

04

Сопствени приходи
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10
13
14

3.4.

БРОЈ 12

204

Примања од домаћих
задужив.
Нераспоре,вишак прихода

49.000

38.124

78

0

1.152

0

74.074

0

0

Неутрош,средства од
приватиз,
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ-све

1.182

0

0

9.692

7.952

82

770

377

49

141

421

Функција 160-Опште јавне
услуге
Стални трошкови

142

423

Опште услуге по уговору

623

284

46

2.134

686

32

143

424

Специјализоване услуге

67

0

0

237

8

3

144

425

3.224

1.665

52

59.293

4.821

8

145

426

Текуће поправке и
одржавање
Материјали

1.227

593

48

3.429

2.695

79

146

482

59

0

0

60

44

73

147

4831

200

136

68

1

70

7

148

511

10.400

10.287

99

154.582

479

0

149

5113

1.960

990

51

96.000

349

0

150

512

Порези, обавезне таксе и
казне нам.
Новчане казне и пенали по
реш.судова и с.т.
Капитално одржавање
зграда и објеката
Капитално одржавање
зграда и објеката
Машине и опрема

2.461

1.249

51

1.429

447

31

Укупно за функцију 160:

29.913

23.156

77

317.936

9.976

3

Укупно за главу 3.4.:

29.913

23.156

77

317.936

9.976

3

317.936

9.976

3

Извори финансир,за гл.3,4,

29.913

23.156

77

01

Приходи из буџета

27.281

22.357

82

04

Сопствени приходи

8.062

1.898

24

07

Трансф,од других нивоа
влас,
Добровтрансф.од физ.и
правн.
Нерасп,вишак прих,из
ран.год.
ТУРИСТИЧКА
ОРГАНИЗАЦИЈА БОР
Функција 473 - Туризам

300.851

0

0

8.717

7.749

89

307

329

107

08
13
3.5.

2.632

799

30

Плате, накнаде и додаци за
запослене
Социјални доприноси (на
терет послодавца)
Социјална давања запослен.накнаде
Накнаде за превоз на посао и
са посла
Награде и остали посебни
расходи
Стални трошкови

2.943

2.889

98

527

517

98

20

0

0

825

267

32

104

65

63

65

0

0

173

110

64

628

542

86

970

93

10

328

215

66

170

16

9

1.757

1.676

95

1.290

29

2

151

411

152

412

153

414

154

415

155

416

156

421

157

422

158

423

Трошкови за пословна
путовања
Опште услуге по уговору

159

424

Специјализоване услуге

231

8

3

310

0

0

160

425

60

45

76

160

1

0

161

426

Текуће поправке и
одржавање
Материјали

212

155

73

325

18

5

162

431

20

7

35

163

482

164

483

165

5114

Употреба основних
средстава-амортизација
Порези.обав.таксе и казне
нам.од др.нивоа
Новчане казне и пенали по
решењу судова и с.т.
Пројектно планирање

166

512

Машине и опрема

60

0

0

30

0

0

20

0

0

30

0

0

1

0

0

4.620

0

0

330

327

99

1.058

0

0
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205

167

515

Остала основна средства

100

0

0

168

523

Залихе робе за даљу продају

700

336

48

Свега подглава 3.5.

7.393

6.551

89

10.673

766

7

Укупно за функцију 473:

7.393

6.551

89

10.673

766

7

7.393

6.551

89

10.673

766

7

01

Извори финансир.за главу
3,5,
Приходи из буџета

7.393

6.551

89

04

Сопствени приходи

10.033

766

8

06

250

0

0

08

Донације од
међунар.организац.
Добровтрансф.од физ.и
правн.
Физичка култура

390

0

0

169

411

170

412

171

413

Установа Спортски центар
"Бор" Бор
Функција 810 - Развој
рекреације и спорта
Плате, накнаде и додаци за
запослене
Социјални доприноси (на
терет послодавца)
Накнаде у натури

172

414

173

415

174

416

175

421

176

422

177
178

3.6.

3.7.

БРОЈ 12

48.398

44.367

92

0

41

0

9.099

7.942

87

0

7

0

51

51

100

Социјална давања запослен.накнаде
Накнаде за превоз на посао и
са посла
Награде и остали посебни
расходи
Стални трошкови

500

0

0

1.500

1.467

98

1.791

1.476

82

654

399

61

0

48

0

33.559

32.998

98

2.250

1.159

52

102

0

0

250

68

27

423

Трошкови за пословна
путовања
Опште услуге по уговору

450

134

30

900

789

88

424

Специјализоване услуге

1.300

771

59

0

72

0

179

425

2.076

717

35

750

242

32

180

426

Текуће поправке и
одржавање
Материјали

1.100

827

75

2.950

2.238

76

181

431

300

93

31

182

200

83

42

465

Употреба основних
средстава-амортизација
Остале текуће донације

921

921

100

183

481

Дотације за народну кухињу

3.500

830

24

184

482

185

483

186

511

187

5114

Порези.обав.таксе и казне
нам.од др.нивоа
Новчане казне и пенали по
реш.судова и с.т.
Капитално одржавање
зграда и објеката
Пројектно планирање

188

512

Машине и опрема

189

523

Залихе за даљу продају

200

0

0

800

655

82

11.728

10.000

85

200

0

0

1

0

0

1.650

923

56
7.500

6.505

87

Укупно за функцију 810:

117.028

102.305

87

17.651

13.520

77

Укупно за главу 3.6.:

117.028

102.305

87

17.651

13.520

77

117.028

102.305

87

17.651

13.520

77

01

Извори финансир.за главу
3,6,
Приходи из буџета

116.690

101.967

87

04

Сопствени приходи

17.651

13.520

77

13

Нерасп,вишак прих,из
ран.год.
БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
функција 560 - Заштита

338

338

100

18. јун 2013.
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животне средине

3

3

190

422

191

423

неквалификована на
другом месту
Трошкови за пословна
путовања
Опште услуге по уговору

192

424

Специјализоване услуге

7.490

1.535

20

193

425

2.200

0

0

194

426

Текуће поправке и
одржавање
Материјали

800

264

33

195

451

24.489

14.088

58

196

481

500

150

30

197

511

Субвенције јавним
нефинансијским
предузећима
Дотације непрофитним
организацијама
Услуге пројектовања

16.800

7.044

42

198

512

Машине и опрема

4.300

0

0

Укупно за функцију 560:

63.489

24.782

39

Укупно за раздео 3.7.

63.489

24.782

39

63.489

24.782

39

01

Извори финансир.за главу
3,7,
Приходи из буџета

24.893

0

0

04

Сопствени приходи

13

Нерасп,вишак прих,из
ран.год.
БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА
РАЗВОЈ
ПОЉОПРИВРЕДЕ
Функција 421 пољопривреда
Специјализоване услуге

38.596

24.782

64

872

736

84

Текуће субвенције јавним
нефинансијским
предузећима
Укупно за раздео 3.8.

2.690

2.086

78

3.562

2.822

79

Укупно за функцију 421:

3.562

2.822

79

3.562

2.822

79

01

Извори финансир.за главу
3,8,
Приходи из буџета

3.558

2.822

79

04

Сопствени приходи

13

Нерасп,вишак прих,из
ран.год.
БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ
АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ
ЗАПОШЉАВАЊА
Текуће субвенције јавним
нефинансијским предуз
Текуће субвенције
приватним предузећима средства за финансирање
активне политике
запошљавања
Укупно за функцију 050:

5

0

1

0

0

1

0

0

2

0

0

Укупно за раздео 3.9.
Извори финансир.за главу
3,9,
Приходи из буџета
Сопствени приходи
БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА
ПОПУЛАЦИОНУ
ПОЛИТИКУ

2
2

0
0

0
0

2

0

0

3.8.

199

424

200

451

3.9.

201

451

202

454

01
04
3

3.10.

200

20

10

6.710

1.682

25
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Функција 040 - породица и
деца
Накнаде из буџета за децу и
породицу
Укупно за функцију 040:

8.630

7.327

85

8.630

7.327

85

Укупно за раздео 3.10.

8.630

7.327

85

Извори финансир.за главу
3,10,
Приходи из буџета
Сопствени приходи

8.630

7.327

85

8.630

7.327

85

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3

985.145

769.210

78

398.732

77.208

19

985.145

769.210

78

398.732

77.208

19

01

Извори финансир,за раздео
3,
Приходи из буџета

817.770

703.269

86

04

Сопствени приходи

72.628

51.876

71

06

Донације од
међунар.организ.
Трансф,од других нивоа
влас,
Добровтрансф.од физ.и
правн.
Примања од домаћих
задуживања
Нерасп,вишак прих,из
ран.год.
Неутрош,средства од
приватиз,

250

0

314.131

13.038

4

11.107

10.679

96

4723

01
04

07
08
10
13
14
УКУПНО РАЗДЕО (1+2+3):
4

зa 4631
411
412
413
204

414

205

415

206

416

207

421

208

422

209
210
211

423
424
425

212
213

426
4727

214

482

215
216

483
511

217

512

ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ
Функција 912-Основно
образовање
Текући трансфери осталим
нивоима власти
Плате, накнаде и додаци за
запослене
Социјални доприноси (на
терет послодавца)
Накнаде у натури(за јавни
превоз)
Социјална давања
запосленима
Накнада за превоз на посао и
са посла
Награде,бонуси и остали
расходи
Стални трошкови
Трошкови за пословна
путовања
Опште услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и
одржавање
Материјали
Услуге регресиране исхране
ученика
Порези, обавезне таксе и
казне
Новчане казне и пенали
Капитално одржавање
зграда и објеката
Машине и опрема

1.150

1.500

130

49.170

38.294

78

0

1.152

0

115.873

26.147

23

616

462

75

1.182

0

0

1.497.123

1.216.569

81

750

733

98

1.678

1.652

98

3.757

3.144

84

95.687

89.771

94

2.589

1.932

75

3.883
375
3.453

2.575
105
2.875

66
28
83

4.580
1.500

3.696
1.299

81
87

222

128

58

1.450
8.763

1.003
5.898

69
67

1.239

898

73

0
398.732

77.208

19
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01
5

зa 4631
218

414

219

415

220

416

221
222

421
422

223
224
225

423
424
425

226
227

426
4831

228

511

229

512

01
6

4631 зa
230

411

231

412

232

414

233

415

234

416

235
236

421
422

237
238

423
425

239
240

426
4729

241

482

242

483

2421

5113

БРОЈ 12

208

Укупно за функцију 912:

129.926

115.709

89

Извори финансир,за раздео
4,
Приходи из буџета

129.926

115.709

89

129.926

115.709

89

470

302

64

1.200

1.012

84

1.211

1.141

94

44.808
1.878

43.021
1.359

96
72

1.350
120
1.355

793
0
1.097

59
0
81

2.406
200

2.087
0

87
0

Капитално одржавање
зграда и објеката
Машине и опрема

2.500

0

0

454

283

62

Укупно за функцију 920:

57.951

51.093

88

Извори финансир,за раздео
5,
Приходи из буџета

57.951

51.093

88

57.951

51.093

88

3.434

3.343

97

615

598

97

150

0

0

220

149

68

150

84

56

803
10

755
0

94
0

25
40

0
27

0
69

234
3.894

25
3.861

11
99

30

4

14

50

0

0

1.197

713

60

10.851

9.561

88

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
Функција 920-Средње
образовање
Текући трансфери осталим
нивоима власти
Социјална давања
запосленима
Накнада за превоз на посао и
са посла
Награде,бонуси и остали
посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови за пословна
путовања
Опште услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и
одржавање
Материјали
Новчане казне и пенали

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТАЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД
Функција 070-Социјална
помоћ угроженом
становништву
Текући трансфери осталим
нивоима власти
Плате, накнаде и додаци за
запослене
Социјални доприноси (на
терет послодавца)
Социјална давања
запосленима
Накнаде за превоз на посао и
са посла
Награде и остали
пос.расходи за запослене
Стални трошкови
Трошкови за пословна
путовања
Опште услуге по уговору
Текуће поправке и
одржавање
Материјали
Једнократне помоћи
соц.угроженом станов
Порези, обавезне таксе и
казне
Новчане казне и пенали по
решењу судова
Капитално одржавање
зграда и објеката
Укупно за функцију 070:

18. јун 2013.
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01
7

4631 зa
243

411

244

412

245

414

246

415

247

416

248

421

249

422

250
251

423
425

252
253

426
512

01
8

254

481

01
9

255

4511

2551

4512
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УКУПНО РАЗДЕО 6

10.851

9.561

88

Извори финансир,за раздео
6,
Приходи из буџета

10.851

9.561

88

10.851

9.561

88

2.438

2.438

100

436

436

100

100

63

63

70

47

67

1

0

0

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ
НЕГОТИН-За Одељење у
Бору
Функција 820-Услуге
културе
Текући трансфери осталим
нивоима власти
Плате, накнаде и додаци за
запослене
Социјални доприноси (на
терет послодавца)
Отпремнине и др.соц.давања
запосленима
Накнаде за превоз на посао и
са посла
Награде и други посебни
расходи
Стални трошкови

195

113

58

Трошкови за пословна
путовања
Опште услуге по уговору
Текуће поправке и
одржавање
Материјали
Машине и опрема

10

0

0

25
70

3
2

12
3

360
50

339
50

94
100

Укупно за функцију 820:

3.755

3.491

93

УКУПНО РАЗДЕО 7

3.755

3.491

93

Извори финансир,за раздео
7,
Приходи из буџета

3.755

3.491

93

3.755

3.491

93

17.150

17.123

100

17.150

17.123

100

УКУПНО РАЗДЕО 8

17.150

17.123

100

Извори финансир,за раздео
8,
Приходи из буџета

17.150

17.123

100

17.150

17.123

100

37.820

37.106

98

3.100

3.100

100

Укупно за функцију 830:

40.920

40.206

98

УКУПНО РАЗДЕО 9

40.920

40.206

98

Извори финансир,за раздео
9,

40.920

40.206

98

ФИЗИЧКА КУЛТУРА
СПОРТСКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ -ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ
СПОРТСКИХ
МАНИФЕСТАЦИЈА И
МАСОВНИ СПОРТ
Функција 810-Услуге
рекреације и спорта
Дотације спортским и
омладинским
организацијама
реализ.спорт.маниф.Спортски савез
Укупно за функцију 810:

ЈП "ШРИФ"
Функција 830-Услуге
емитовања и издаваштва
Текуће субвенције јавним
нефин.предуз.и орг.
Капиталне инвестиције
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01

10

256

451

01
11

257

4511

01
12

258

4511

01
13

259

260

481

4819

01
14

261
262
263
264

421
423
424
425

265
266

482
511
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40.920

40.206

98

33.000

24.619

75

33.000

24.619

75

УКУПНО РАЗДЕО 10

33.000

24.619

75

Извори финансир,за раздео
10,
Приходи из буџета

33.000

24.619

75

33.000

24.619

75

22.710

18.156

80

Приходи из буџета
ЈП "ЗОО ВРТ"
Функција 540-Заштита
животињског света
Субвенције јавним
нефин.предуз.и орг.
Укупно за функцију 540:

ЈП "ТУРИСТИЧКИ
ЦЕНТАР"
Функција 473-Туризам
Капиталне субвенције за
изгр.водосистема
Укупно за функцију 473:

22.710

18.156

80

УКУПНО РАЗДЕО 11

22.710

18.156

80

Извори финансир,за раздео
11,
Приходи из буџета

22.710

18.156

80

22.710

18.156

80

17.000

14.991

88

ЈП "БОГОВИНА"
Функција 630Водоснабдевање
Капиталне субвенције за
изгр.водосистема
Укупно за функцију 630:

17.000

14.991

88

УКУПНО РАЗДЕО 12

17.000

14.991

88

Извори финансир,за раздео
12,
Приходи из буџета

17.000

14.991

88

17.000

14.991

88

1.149

876

76

12.625

10.711

85

НЕВЛАДИНЕ И
ДРУШТВНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ И
УДРУЖРЊА
Функција 160-Опште јавне
услуге некласификоване
на другом месту
Дотације непроф.орг.које
пруж.помоћ домаћинств.
ОО Црвени крст Борсредс.за рад народне кухиње
Дотације осталим
непроф.инстит.-невл.и
др.орг.
Укупно за функцију 160:

13.774

11.587

84

УКУПНО РАЗДЕО 13

13.774

11.587

84

Извори финансир,за раздео
13,
Приходи из буџета

13.774

11.587

84

13.774

11.587

84

РАЧУН СРЕДСТАВА
СОЛИДАРНЕ
СТАМБЕНЕ ИЗГРАДЊЕ
Функција 610-Стамбени
развој
Стални трошкови
Опште услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и
одржавање
Обавезне таксе
Зграде и грађевински
објекти

100
1.000

1
500

1
50

110
39.000

0
7.087

0
18
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2661

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“
5114

01
09
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Пројектно планирање

500

0

0

Укупно за функцију 610:

40.710

7.588

19

УКУПНО РАЗДЕО 14

40.710

7.588

19

Извори финансир,за раздео
14,
Приходи из буџета

40.710

7.588

19

40.710

7.588

19

100

0

0

267

421

Примања од продаје
нефинансијске имовине
РАЧУН СРЕДСТАВА ОД
ОТКУПА СТАНОВА
Функција 610-Стамбени
развој
Стални трошкови

268

423

Опште услуге по уговору

#####

269

424

Специјализоване услуге

#####

270

425

#####

2701
271

463

Текуће поправке и
одржавање
Капитални трансфери нивоу
власти
Обавезне таксе

272

511

15

482

01
09

27.000

8.000

30

550

0

0

Зграде и грађевински
објекти
Укупно за функцију 610:

17.000

64

0

44.650

8.064

18

УКУПНО РАЗДЕО 15

44.650

8.064

18

Извори финансир,за раздео
15,
Приходи из буџета

44.650

8.064

18

44.650

8.064

18

0
5.120

0
5.118

100

274

421
4211
422

275

423

Примања од продаје
нефинансијске имовине
СРЕДСТВА ЗА
ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ
ИЗБЕГЛИМ И
РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА
Функција 070-Социјална
помоћ угроженом
становништву
Стални трошкови
Тршкови платног промета
Трошкови за пословна
путовања
Опште услуге по уговору

40

32

276

424

Специјализоване услуге

0

0

277

425

20

8

40

278

426

Текуће поправке и
одржавање
Материјали

49

23

48

279
280

4261
472
482

Административни материјал
Социјалне помоћи
Обавезне таксе

0
697
0

0
494
0

71

281

512

Машине и опрема

6

6

97

Укупно за функцију 070:

912

611

67

5.120

5.118

100

УКУПНО РАЗДЕО 16

912

611

67

5.120

5.118

100

Извори финансир,за раздео
16,
Приходи из буџета

912

611

67

5.120

5.118

100

912

611

67
5.120

5.118

100

16

273

01
07
17

282

4511

Транфер од другог нивоа
власти
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ-у
ликвидацији
Функција 820-Услуге
културе
Субвенције Центру за
културу општине Бор у

86
0
15

45
0
3

52

81

1.000

160

23

16
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212

ликвидацији

01
18

283

4511

Укупно за функцију 820:

1.000

160

16

УКУПНО РАЗДЕО 17

1.000

160

16

Извори финансир,за раздео
17,
Приходи из буџета

1.000

160

16

1.000

160

16

8.500

6.845

81

ЈУСЦ"БОР"-у
ликвидацији
Функција 810-Услуге
рекреације и спорта
Субвенције Јавној установи
спортски центар у
ликвидацији
Укупно за функцију 810:

8.500

6.845

81

УКУПНО РАЗДЕО 18

8.500

6.845

81

8.500

6.845

81

01

Извори финансир,за раздео
18,
Приходи из буџета

8.500

6.845

81

284

421

ПРОЈЕКАТ ''УНХЦР-за
унапређење положаја
избеглих и интерно
расељених лица'
Функција 070-Социјална
помоћ угроженом
становништву
Стални трошкови

285

472

19

01
07
20

286
287
288

421
423
426

289

463

290

481

01
06

100

0

0

Једнократне помоћи
соц.угроженом станов
Укупно за функцију 070:

324

0

0

3.240

0

0

424

0

0

3.240

0

0

УКУПНО РАЗДЕО 19

424

0

0

3.240

0

0

Извори финансир,за раздео
19,
Приходи из буџета

424

0

0

3.240

0

0

424

0

0

Транфер од другог нивоа
власти
ПРОЈЕКАТ ''Једнаки смо
у образовању"
Функција 090-Социјална
заштита некласификована
на другом месту
Стални трошкови
Опште услуге по уговору
Материјали

0

0

0

3.240

0

0

15
925
300

10
691
210

69
75
70

Општина Бор
Трансфери осталим нивоима
власти
Дотације за НВО "Напред"

30
470

0
369

0
79

620

492

79

Укупно за функцију 090:

2.330

1.772

76

УКУПНО РАЗДЕО 20

2.330

1.772

76

Извори финансир,за раздео
20,
Приходи из буџета

2.330

1.772

76

2.330

1.772

76

375

100

27

6.931
900
500

4.087
725
0

59
81
0

291

421

Донације од међународних
организација
ПРОЈЕКАТ ''Уједињени у
разликама "
Функција 090-Социјална
заштита некласификована
на другом месту
Стални трошкови

292
293
294

423
424
425

Опште услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и

21

500

91

18
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295
296

426
463

297

481

2971
298

482

299

512

5113

01
06
22

300

421

301
302

423
425

303
304
305

0
1.000

0
481

213

48

5.858
6.123

1.963
4.964

34
81

2.911
5.000

0
4.445

0
89

30

12

41

1.553

1.085

70

Капитално одржавање
зграда и објеката
Машине и опрема

1.100

1.029

94

2.760

2.231

81

Укупно за функцију 090:

2.600

1.601

62

30.029

19.613

65

УКУПНО РАЗДЕО 21

2.600

1.601

62

30.029

19.613

65

Извори финансир,за раздео
21,
Приходи из буџета

2.600

1.601

62

30.029

19.613

65

2.600

1.601

62
30.029

19.613

65

Донације од међународних
организација
ДВОРАЦ КНЕЗА
АЛЕКСАНДРА
КАРАЂОРЂЕВИЋА
Функција 820-Услуге
културе
Стални трошкови

90

5

5

120

119

99

426

Опште услуге по уговору
Текуће поправке и
одржавање
Материјали

58

56

98

512
515

Машине и опрема
Остала основна средства

780
120

778
120

100
100

Укупно за функцију 820:

1.168

1.079

92

УКУПНО РАЗДЕО 22

1.168

1.079

92

1.168

1.079

92

01

Извори финансир,за раздео
22,
Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

1.168

1.079

92

23

306
307

441
444

3071

5113

01
24

одржавање
Материјали
Трансфери осталим нивоима
власти
Општина Неготин
Дотације за МНРОпружаоца услуга
Обавезни порези и таксе

БРОЈ 12

ПРОЈЕКАТ
''РЕКОНСТРУКЦИЈА
СВЕТОСАВСКОГ ТРГА"
И
"САНАЦИЈА И
РЕКОНСТРУКЦИЈА
ГРАДСКИХ УЛИЦА У
БОРУ"
Функција 170Трансакције везане за
задуживање
Отплата домаћих камата
Пратећи трошкови
задуживања
Капитално одржавање
зграда и објеката
Укупно за функцију 170:

1.000
500

0
0

0
0

2.500

0

0

4.000

0

0

УКУПНО РАЗДЕО 23

4.000

0

0

Извори финансир,за раздео
23,
Приходи из буџета

4.000

0

0

4.000

0

0

ИЗГРАДЊА КУЋЕ ЗА
ПОТРЕБЕ ПОРОДИЦЕ
ГЕНЧИЋ
Функција 070-Социјална
помоћ угроженом
становништву

18. јун 2013.
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511

800

797

100

800

797

100

УКУПНО РАЗДЕО 24

800

797

100

800

797

100

800

797

100

309

411

310

412

311

415

3111
312

421
426

Материјали

25

01
07

214

Издаци за нефинансијску
имовину-изградња објекта
Укупно за функцију 070:
Извори финансир,за раздео
24,
Трансфери осталим
нивоима власти
ЈАВНИ РАД "КРЕИРАЊЕ
АПЛИКАЦИЈЕ И
ФОРМИРАЊЕ БАЗЕ
ПОДАТАКА ЗА
МАТИЧНЕ КЊИГЕ"
Функција 412-Општи
послови по питању рада
Плате, накнаде и додаци за
запослене
Социјални доприноси (на
терет послодавца)
Накнаде за превоз на посао и
са посла
Стални трошкови

07
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5

3

67

255

259

102

56

46

84

12

12

96

5

3

60

12

12

98

Укупно за функцију 412:

5

3

67

339

332

98

УКУПНО РАЗДЕО 25

5

3

67

339

332

98

Извори финансир,за раздео
25,
Приходи из буџета

5

3

67

339

332

98

Трансфери осталим
нивоима власти
УКУПНО

5

3

67

339

332

98

1.862.400

1.533.123

82

526.318

120.773

23

1.862.400

1.533.123

82

526.318

120.773

23

1.688.238

1.465.725

87

РАЗДЕО
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+
22+23+24+25):
Извори финансирања
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

72.628

52.955

73

06

Донације од међународних
организација
Трансфери од другог нивоа
власти
Добровољни трансфери од
физичких и правних лица
Примања од продаје
нефинансијске имовине
Примања од домаћих
задуживања
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Неутрошена средства од
приватизације

33.777

21.385

63

322.830

18.488

6

11.107

10.679

96

85.360

15.652

18

07
08
09
10
13
14

1.955

2.301

118

49.170

38.294

78

0

1.152

0

121.856

26.803

22

616

462

75

1.182

0

0
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.
Завршни рачун буџета општине Бор садржи:
1) Биланс стања на дан 31.12.2012. године;
2)Биланс прихода и расхода у периоду
01.01.2012. до 31.12.2012. године;
3)Извештај о капиталним издацима и
примањима у периоду од 01.01.2012. до 31.12.2012.
године ;
4) Извештај o новчаним токовима у периоду од
01.01.2012. до 31.12.2012. године;
5) Извештај о извршењу буџета сачињен тако да
приказује разлике између одобрених средстава и
извршења у периоду од 01.01. 2012. до 31.12.2012.
године ;
6)Објашњење великих одступања између
одобрених средстава и извршења за период 01.01.2012.
године до 31.12.2012. године;
7) Извештај о примљеним донацијама и
кредитима;
8) Извештај о коришћењу средстава из текуће и
сталне буџетске резерве;
9) Извештај екстерне ревизије и
10)Извештај о извршењу буџета – образложење.
Извештаји су саставни део одлуке и налазе се
као посебни прилози.
Члан 16.
Одлуку о завршном рачуну буџета општине Бор
за 2012. годину, заједно са Извештајем о извршењу
Одлуке о буџету општине Бор за период 01. јануар – 31.
децембар 2012. године доставити Министарству
финансија Републике Србије – Управи за Трезор,
најкасније до 15. јуна 2013. године.
Члан 17.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине Бор“.
Број: 400-112/2013-I
У Бору, 18. јун 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Добрица Ђурић, с.р.
86
На основу члана 20. и 32. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07), члана
4., 5. и 65. став 1. Закона о јавним предузећима
(''Службени гласник РС'', бр. 119/12), члана 2. и 3. Закона
о комуналним делатностима (''Службени гласник РС'', бр.
88/11) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист
општине Бор'', бр. 7/08 и 3/13), Скупштине општине Бор,
на седници одржаној дана 18. јуна 2013. године, донела је
О Д Л У К У
О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНО
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''ВОДОВОД'' БОР
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком врши се промена оснивачког
акта – Одлуке о оснивању Јавно комуналног предузећа
''Водовод'' Бор (''Службени лист општина'', број 9/02пречишћен текст и 13/06 и ''Службени лист општине
Бор'', бр. 13/08) којим је организовано као Јавно
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комунално предузеће уписано у регистар Агенције за
привредне регистре Решењем БД. 26635/2005 од
27.06.2005. године, ради усклађивања са одредбама
Закона о јавним предузећима.
Члан 2.
Оснива се Јавно комунално предузеће
''Водовод'' Бор (у даљем тексту: Предузеће) ради
обезбеђивања услова за водоснабдевање.
Члан 3.
Предузеће се оснива и послује ради
обезбеђивања трајног обављања делатности од општег
интереса и уредног задовољавања потреба крајњих
корисника услуга.
Члан 4.
Овом одлуком, у складу са Законом о јавним
предузећима, регулисана су права и обавезе оснивача и
предузећа у обављању делатности од општег интереса, а
нарочито:
1) назив и седиште оснивача;
2) пословно име и седиште предузећа;
3) претежна делатност предузећа;
4)права, обавезе и одговорности оснивача према
предузећу и предузећа према оснивачу;
5) услови и начин утврђивања и распоређивања
добити, односно начину покрића губитака и сношењу
ризика;
6) условима и начину задуживања предузећа;
7) заступање и представљање предузећа;
8) износ основног капитала, као и опис, врста и
вредност неновчаног улога;
9) органи предузећа;
10) имовина која се не може отуђити;
11)располагање (отуђење и прибављање)
стварима у јавној својини која су пренета у својину
предузећа у складу са законом;
12) заштита животне средине;
13)друга питања од значаја за несметано
обављање делатности за коју се оснива предузеће.
Члан 5.
Оснивач Јавно комуналног предузећа ''Водовод''
Бор је Општина Бор, улица Моше Пијаде број 3.
Права оснивача остварује Скупштина општине
Бор (у даљем тексту: Оснивач).
Члан 6.
Предузеће
има статус правног лица, са
правима, обавезама и одговорностима утврђеним
законом.
Предузеће у правном промету са трећим лицима
има сва овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун.
Члан 7.
Предузеће
за
своје
обавезе
одговара
целокупном својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе Предузећа,
осим у случајевима прописаним законом.
Члан 8.
Предузеће заступа и представља директор.
Члан 9.
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.

18. јун 2013.
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Члан 10.
Седиште Предузећа је у Бору, улица Чочетова
бр.16.
О промени седишта Предузећа
Надзорни одбор, уз сагласност Оснивача.

Члан 12.
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.
Члан 13.
послује као

216

81.29 Услуге осталог чишћења,
82.99 Остале услужне активности подршке
пословању.

одлучује

Члан 11.
Предузеће има печат и штамбиљ чији се
изглед и садржина утврђују статутом.

Предузеће

БРОЈ 12

јединствена

радна

целина.
Актом директора Предузећа уређује
унутрашња организација и систематизација послова.

се

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.
Члан 15.
Предузеће може да оснује зависно друштво
капитала за обављање делатности из члана 14. ове
одлуке, у складу са Законом о привредним друштвима, а
према зависном друштву капитала има права, обавезе и
одговорности које има Општина Бор, као оснивач према
Предузећу.
На одлуку из става 1. овог члана сагласност даје
Оснивач.

II ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА
III ИМОВИНА ПРЕДУЗЕЋА
Члан 14.
Претежна делатност Предузећа је:
36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција
воде.
Осим претежне делатности Предузеће ће
обављати и друге делатности и то:
03.22 Слатководне аквакултуре,
23.61 Производња производа 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 Производња мерних, истраживачких и
навигационих инструмената и апарата,
33.14 Поправка електричне опреме,
37.00 Уклањање отпадних вода,
42.21 Изградња цевовода,
43.11 Рушење објеката,
43.12 Припрема градилишта,
43.21 Постављање електричних инсталација,
43.22 Постављање водоводних, канализационих,
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,

Члан 16.
Укупан основни капитал Предузећа чини улог у
новцу у укупном износу од 46.782.906,56 динара.
Члан 17.
Имовину Предузећа чине право својине на
покретним и непокретним стварима, новчаним
средствима и хартијама од вредности и друга имовинска
права која су пренета у својину Предузећа укључујући и
право коришћења на стварима у јавној својини Општине.
Предузеће може користити средства у јавној и
другим облицима својине, у складу са законом, одлуком
оснивача и посебним уговором којим се регулишу
међусобни односи, права и обавезе Предузећа са једне и
Општине, као оснивача, са друге стране.
Члан 18.
Предузеће не може да отуђи објекте и друге
непокретности, постројења и уређаје који су у функцији
обављања делатности од општег интереса, осим ради
њихове замене због дотрајалости, модернизације или
техничко – технолошких унапређења.
Члан 19.
Прибављање и отуђење имовине веће вредности
која је у непосредној функцији обављања делатности од
општег интереса врши се уз сагласност Оснивача.
Под прибављањем и отуђењем имовине веће
вредности сматра се пренос или више повезаних преноса,
чији је предмет прибављање или отуђење имовине чија
тржишна вредност у моменту доношења одлуке
представља најмање 30% од књиговодствене вредности
имовине предузећа у последњем годишњем билансу
стања.
Члан 20.
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.
Члан 21.
О повећању или смањењу основног капитала
Предузећа одлучује Оснивач у складу са законом.
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Члан 22.
Предузеће у обављању својих делатности, стиче
и прибавља средства из следећих извора:
1) продајом производа и услуга,
2) из кредита,
3) из донација и поклона,
4) из буџета Оснивача и
5) из осталих извора, у складу са законом.
Члан 23.
Елементи за образовање цена производа и
услуга Предузећа уређују се посебном одлуком, коју
доноси Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у
складу са законом.
Члан 24.
Предузеће је обавезно да захтев за измену цена
производа и услуга укључи у свој годишњи програм
пословања, у складу са чланом 25. ове одлуке.
Када се значајније промене вредности
елемената, који су укључени у методологију за
обрачунавање цена, Предузеће може да током пословне
године 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 достављају се Оснивачу.
Члан 25.
Унапређење рада и развоја Предузећа, заснива
се на дугорочном и средњерочном плану рада и развоја,
који доноси надзорни одбор.
За сваку календарску годину Предузеће доноси
годишњи програм пословања (у даљем тексту: Програм)
и доставља га оснивачу ради давања сагласности,
најкасније до 1. децембра текуће године за наредну
годину.
Програм се сматра донетим када на њега
сагласност да Оснивач. Садржина програма, као и
питања која се односе на последице недоношења
програма, прописани су законом којим се уређује правни
положај јавних предузећа. Предузеће је дужно да у
складу са законом којим се уређује правни положај
јавних предузећа, омогући надлежним органима праћење
реализације програма и контролу редовности плаћања.
IV ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА
Члан 26.
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 на информисаност о пословању
Предузећа;
- право на учешће у расподели ликвидационе
или стечајне масе, након престанка Предузећа стечајем
или ликвидацијом, а по измирењу обавеза и
- друга права у складу са законом.
Члан 27.
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;
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- тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и др.)
осим ако другим актом није предвиђено да ту сагласност
даје други државни орган;
-располагање
(прибављање
и
отуђење)
средствима у јавној својини која су пренета у својину
Предузећа, веће вредности, која је у непосредној
функцији 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
овом одлуком.
Члан 28.
Предузеће је дужно да делатност од општег
интереса за коју је основано обавља на начин којим се
обезбеђује стално, континуирано и квалитетно пружање
услуга крајњим корисницима, такође 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.
V ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ И РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ
Члан 29.
Предузеће послује по тржишним условима, у
складу са законом, 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 стално, 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.
Члан 30.
Добит Предузећа утврђена у складу са законом,
може се расподелити за повећање основног капитала,
резерве или за друге намене, у складу са законом и
посебном одлуком Оснивач.
Пословни резултат Предузећа утврђује се у
временским периодима, на начин и по поступку
утврђеним законом.
Одлуку о распоређивању добити доноси
Надзорни одбор, уз сагласност Оснивач.
Одлуку о начину покрића губитка Предузећа
доноси Надзорни одбор, уз сагласност Оснивача.
VI ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 31.
Управљање у Предузећу је организовано као
једнодомно.
Органи предузећа су:
1) Надзорни одбор,
2) Директор.
1) Надзорни одбор
Члан 32.
Надзорни одбор има три члана и то
председника и два члана које именује Оснивач, на период
од четири године, под условима, на начин и по поступку
утврђеним законом.
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Један члан Надзорног одбора именује се из
реда запослених, на начин и по постпку који је утврђен
Статутом Предузећа.
Члан 33.
За председника и чланове Надзорног одбора
именује се лице које испуњава следеће услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање трећег или
другог степена, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године;
3) да је стручњак у једној или више области из
које је делатност од општег интереса за чије обављање је
основано Предузеће;
4) најмање три године искуства на руководећем
положају;
5)да поседује стручност из области финансија,
права или корпоративних управљања;
6) да није осуђивано на условну или безусловну
казну за кривична дела против привреде, правног
саобраћаја или службене дужности, као и да му није
изречена мера безбедности забране обављања претежне
делатности Предузећа.
Члан 34.
Мандат председнику и члановима Надзорног
одбора престаје истеком периода на који су именовани,
оставком или разрешењем.
Председник и чланови Надзорног одбора
разрешавају се пре истека периода на који су именовани,
уколико:
- Надзорни одбор не достави оснивачу на
сагласност годишњи програм пословања;
- оснивач не прихвати финансијски извештај
Предузећа;
- пропусте да предузму неопходне мере пред
надлежним органима у случају постојања сумње да
одговорно лице Предузећа делује на штету јавног
предузећа кршењем директорских дужности, несавесним
понашањем и на други начин.
Председник и чланови Надзорног одбора могу
се разрешити пре истека периода на који су именовани,
уколико Предузеће не испуни годишњи програм
пословања или не оствари кључне показатеље учинка.
Председник и чланови Надзорног одбора којима
је престао мандат, дужни су да врше своје дужности до
именовања новог Надзорног одбора, односно именовање
новог председника или члана Надзорног одбора.
Члан 35.
Надзорни одбор:
1) утврђује пословну стратегију и пословне
циљеве Предузећа и стара се о њиховој реализацији;
2) усваја извештај о степену реализације
програма пословања;
3) доноси годишњи програм пословања, уз
сагласност Оснивача;
4) надзире рад директора:
5) врши унутрашњи надзор над пословањем
Предузећа;
6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство,
унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику
управљања ризицима;
7) утврђује финансијске извештаје Предузећа и
доставља их оснивачу ради давања сагласности;
8) доноси статут уз сагласност Оснивача;
9) одлучује о статусним променама и оснивању
других правних субјеката, уз сагласност Оснивача;
10) доноси одлуку о расподели добити, односно
начину покрића губитка уз сагласност Оснивача;
11) даје сагласност директору за предузимање
послова или радњи у складу са законом, статутом и
одлуком Оснивача;
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12) закључује уговоре о раду на одређено време
са директором Предузећа;
13) врши друге послове у складу са законом,
статутом и прописима којима се утврђује правни положај
привредних друштава.
Надзорни одбор не може пренети право
одлучивања о питањима из своје надлежности на
директора или друго лице у Предузећу.
Члан 36.
Председник и чланови Надзорног одбора имају
право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном
одбору.
Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује
Оснивач на основу извештаја о степену реализације
програма пословања Предузећа.
2) Директор
Члан 37.
Директора Предузећа именује Оснивач на
период од четири године, а на основу спроведеног јавног
конкурса.
Јавни конкурс за именовање директора Предузећа
спроводи се на начин прописан законом којим се уређује
правни положај јавних предузећа.
На услове за именовање директора предузећа,
сходно се примењују одредбе Закона о раду (''Службени
гласник РС'' број 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13).
Статутом ће се одредити и други услови које
лице мора испунити да би могло бити именовано за
директора Предузећа.
Члан 38.
Директор Предузећа заснива радни однос на
одређено време.
Директор Предузећа је јавни функционер у
смислу закона којим се регулише област вршење јавних
функција.
Члан 39.
Директор Предузећа:
1) представља и заступа Предузеће;
2) организује и руководи процесом рада;
3) води пословање Предузећа;
4) одговара за законитост рада Предузећа;
5) предлаже годишњи програм пословања и
предузима мере за његово спровођење;
6) предлаже финансијске извештаје;
7) извршава одлуке Надзорног одбора;
8) врши друге послове утврђене законом и
статутом Предузећа.
Члан 40.
Директор има право на зараду, а може имати
право на стимулацију у случају кад Предузеће послује са
позитивним пословним резултатима.
Одлуку о исплати стимулације доноси Оснивач.
Члан 41.
Директор Предузећа именује се по спроведеном
јавном конкурсу, а у складу са Законом о јавним
предузећима.
Члан 42.
Јавни конкурс за именовање директора
спроводи Комисија за именовања (у даљем тексту:
Комисија), у складу са Законом о јавним предузећима.
Комисију из става 1. овог члана образује
Оснивач.
Комисија има председника и четири члана.
Председника и три члана Комисије предлаже
Општинско веће Општине Бор, а четврти члан Комисије
именује на предлог Сталне конференције градова и
општина.
Председник и чланови Комисије именују се на
период од три године.
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Члан 43.
Мандат директора престаје истеком периода на
који је именован, оставком и разрешењем.
Члан 44.
Оставка се у писаној форми подноси Оснивачу.
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Вршилац дужности може бити именован на
период који није дужи од шест месеци.
У нарочито оправданим случајевима Оснивач
може донети одлуку о именовању вршиоца дужности
директора на још један период од шест месеци.
VII ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ

Члан 45.
Оснивач разрешава директора пре истека рока
на који је именован:
1) уколико у току трајања мандата престане да
испуњава услове за директора Предузећа ;
2) уколико се утврди да је, због нестручног,
несавесног обављања дужности и поступања супротног
пажњи доброг привредника и озбиљних пропуста у
доношењу и извршавању одлука и организовању послова
у Предузећу, дошло до знатног одступања од
остваривања основног циља пословања Предузећа,
односно од плана пословања Предузећа;
3) уколико у току трајања мандата буде
правноснажно осуђен на условну или безусловну казну
затвора;
4) у другим случајевима прописаним законом.
Члан 46.
Оснивач може разрешити директора пре истека
рока на који је именован:
1) уколико не спроведе годишњи програм
пословања;
2) уколико не испуњава обавезе из уговора
закљученим са оснивачем;
3) уколико не испуњава обавезу предвиђену
чланом 55. Закона о јавним предузећима;
4) уколико не извршава одлуке Надзорног
одбора;
5) уколико се утврди да делује на штету
Предузећа кршењем директорских дужности, несавесним
понашањем или на други начин;
6) уколико се утврди да је, због нестручног,
несавесног обављања дужности и поступања супротног
пажњи доброг привредника и озбиљних пропуста у
доношењу и извршавању одлука и организовању послова
у Предузећу, дошло до одступања од остваривања
основног циља пословања Предузећа, односно од плана
пословања Предузећа;
7) уколико не примени рачуноводствене
стандарде у припреми финансијских извештаја;
8) у другим случајевима прописаним законом.
Предлог за разрешење директора Предузећа
може поднети Надзорни одбор Предузећа. Предлог мора
бити образложен, са прецизно наведеним разлозима због
којих се предлаже разрешење.
Члан 47.
Директор Предузећа ће бити суспендован
уколико против директора ступи на снагу оптужница за
кривична дела против привреде, правног саобраћаја или
службене дужности.
Оснивач доноси решење о суспензији.
Суспензија траје док се поступак правоснажно
не оконча.
Члан 48.
Оснивач може именовати вршиоца дужности
директора у следећим случајевима:
1) уколико директору престане мандат због
истека периода на који је именован, због подношења
оставке или у случају разрешења пре истека мандата;
2) уколико буде донето решење о суспензији
директора;
3) у случају смрти или губитка пословне
способности директора.

Члан 49.
У случају поремећаја у пословању Предузећа,
Скупштина може предузети мере прописане законом,
ради обезбеђења услова за несметано функционисање и
обављање делатности од општег интереса, а нарочито:
1) промену унутрашње организације Предузећа;
2) разрешава директора и именовање
привременог директора Предузећа;
3) ограничење у погледу права располагања
појединим средствима у јавној својини.
Члан 50.
Штрајк је прекид рада који запослени
организују ради заштите својих професионалних и
економских интереса по основу рада.
У Предузећу
право на штрајк запослени
остварују у складу са законом, колективним уговором и
посебним актом Оснивача.
У случају штрајка радника мора се обезбедити
минимум процеса рада у обављању делатности од општег
интереса.
Минимум процеса рада утврђује Оснивач,
посебном одлуком у складу са законом.
У случају да се у предузећу не обезбеде услови
за остваривањем процеса рада, Општинско веће Општине
Бор, предузима неопходне мере, ако оцени да могу
наступити штетне последице за живот и здравље људи
или њихову безбедност и безбедност имовине или друге
штетне неотклоњиве последице, и то:
1) увођење радне обавезе;
2) радно ангажовање запослених из других
техничко-технолошких система или запошљавање и
радно ангажовање нових лица;
3) покретање поступка за утврђивање
одговорности директора и председника и чланова
Надзорног одбора Предузећа.
Члан 51.
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 овом
одлуком.
Члан 52.
Права, обавезе и одговорности запослених из
радног односа уређују се колективним уговором
Предузећа у складу са законом.
Колективни уговор Предузећа
мора бити
сагласан са законом, општим и посебним колективним
уговором.
Члан 53.
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.
Члан 54.
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.

18. јун 2013.
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Статутом Предузећа детаљније се утврђују
активности предузећа ради заштите животне средине,
сагласно закону и прописима оснивача који регулишу
област заштите животне средине.
Члан 55.
Рад Предузећа је јаван.
За јавност рада Предузећа
одговоран је
директор.
Јавност у раду Предузећа, обезбеђује се
редовним извештавањем јавности о програму рада
предузећа и реализацији програма, као и о другим
чињеницама које могу бити од интереса за јавност, а
нарочито: о ревидираним финансијским годишњим
извештајима, као и о мишљењу овлашћеног ревизора на
тај извештај, извештај о посебним или ванредним
ревизијама, о саставу Надзорног одбора, о имену
директора, о организационој структури Предузећа, као и
о начину комуникације са јавношћу.
Предузеће је дужно да усвојени програм
пословања и тромесечне извештаје о реализацији
годишњег програма пословања, ревидиране финансијске
годишње извештаје, као и мишљење овлашћеног
ревизора на те извештаје, састав и контакте Надзорног
одбора и директора, као и друга питања значајна за
јавност, објављују на својој интернет страници.
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Члан 61.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 023-28/2013-I
У Бору, 18. јуна 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Добрица Ђурић, с.р.
87
На основу члана 20. и 32. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07), члана
4, 5. и 65. став 1. Закона о јавним предузећима
(''Службени гласник РС'', бр. 119/12), члана 2. и 3. Закона
о комуналним делатностима (''Службени гласник РС'', бр.
88/11) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист
општине Бор'', бр. 7/08 и 3/13), Скупштине општине Бор,
на седници одржаној дана 18. јуна 2013. године, донела је
О Д Л У К У
О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНО
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''3. ОКТОБАР'' БОР
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 56.
Доступност информација од јавног значаја
Предузеће врши у складу са одредбама закона који
регулише област слободног приступа информацијама од
јавног значаја.
Члан 57.
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.
VIII СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ
Члан 58.
Општи акти Предузећа су Статут и други општи
акти утврђени законом.
Статут је основни општи акт Предузећа.
Други општи акти Предузећа морају бити у
сагласности са Статутом Предузећа.
Појединaчни акти које доносе органи и
овлашћени појединци у Предузећу, морају бити у складу
са општим актима Предузећа .
IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 59.
Предузеће је дужно да Статут усагласи са овом
одлуком у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове
одлуке.
Остала општа акта надлежни органи Предузећа
су дужни да ускладе у року од 30 дана од дана ступања
на снагу Статута Предузећа.
Члан 60.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о оснивању Јавно комуналног предузећа
''Водовод'' Бор (''Службени лист општина'', бр. 9/02пречишћен текст, 13/06 и ''Службени лист општине Бор'',
бр. 13/08).

Члан 1.
Овом одлуком врши се промена оснивачког
акта – Одлуке о оснивању Јавно комуналног предузећа
''3. октобар'' Бор (''Службени лист општине Бор'', број
9/02-пречишћен текст,13/06 и 13/08) којим је
организовано као Јавно комунално предузеће уписано у
регистар Агенције за привредне регистре Решењем БД.
23833 од 20.06.2005. године, ради усклађивања са
одредбама Закона о јавним предузећима.
Члан 2.
Оснива се Јавно комунално предузеће ''3.
октобар'' Бор (у даљем тексту: Предузеће) ради
обезбеђивања услова за управљање
комуналним
отпадом.
Члан 3.
Предузеће се оснива и послује ради
обезбеђивања трајног обављања делатности од општег
интереса и уредног задовољавања потреба крајњих
корисника услуга.
Члан 4.
Овом одлуком, у складу са Законом о јавним
предузећима, регулисана су права и обавезе оснивача и
предузећа у обављању делатности од општег интереса, а
нарочито:
1) назив и седиште оснивача;
2) пословно име и седиште предузећа;
3) претежна делатност предузећа;
4) права, обавезе и одговорности оснивача
према предузећу и предузећа према оснивачу;
5) услови и начин утврђивања и распоређивања
добити, односно начину покрића губитака и сношењу
ризика;
6) условима и начину задуживања предузећа;
7) заступање предузећа;
8) износ основног капитала, као и опис, врста и
вредност неновчаног улога;
9) органи предузећа ;
10) имовина која се не може отуђити;
11) располагање (отуђење и прибављање)
стварима у јавној својини која су пренета у својину
предузећа у складу са законом;
12) заштита животне средине;
13) друга питања од значаја за несметано
обављање делатности за коју се оснива предузеће.

18. јун 2013.

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“

Члан 5.
Оснивач Јавно комуналног предузећа ''3.
октобар“ Бор је Општина Бор, улица Моше Пијаде број
3.
Права оснивача остварује Скупштина општине
Бор (у даљем тексту: Оснивач).
Члан 6.
Предузеће
има статус правног лица, са
правима, обавезама и одговорностима утврђеним
законом, у правном промету са трећим лицима има сва
овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун.
Члан 7.
Предузеће
за своје обавезе одговара
целокупном својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе Предузећа,
осим у случајевима прописаним законом.
Члан 8.
Предузеће заступа и представља директор.
Члан 9.
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.
Члан 10.
Седиште Предузећа је у Бору, улица 7. јули
број 60.
О промени седишта Предузећа
Надзорни одбор, уз сагласност Оснивача.

одлучује

Члан 11.
Предузеће има печат и штамбиљ чији се
изглед и садржина утврђују статутом.
Члан 12.
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.

Предузеће

Члан 13.
послује као

јединствена

радна

целина.
Актом директора Предузећа уређује
унутрашња организација и систематизација послова.

се

БРОЈ 12

221

43.11 рушење објеката;
43.12 припрема градилишта;
43.21 постављање електричних инсталација;
46.76трговина
на
велико
осталим
полупроизводима;
46.77 трговина на велико отпацима и остацима;
46.90 неспецијализована трговина на велико;
47.19остала
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;
52.21услужне
делатности
у
копненом
саобраћају;
56.10делатност
ресторана
и
покретних
угоститељских објеката;
68.20изнајмљивање властитих 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 којима се држе и узгајају животиње;
81.21 услуге редовног чишћења зграда;
81.22 услуге осталог чишћења зграда и опреме;
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.
Члан 15.
Предузеће може да оснује зависно друштво
капитала за обављање делатности из члана 14. ове
одлуке, у складу са Законом о привредним друштвима, а
према зависном друштву капитала има права, обавезе и
одговорности које има Општина Бор, као оснивач према
Предузећу.
На одлуку из става 1. овог члана сагласност даје
Оснивач.
III ИМОВИНА ПРЕДУЗЕЋА

II ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 14.
Претежна делатност Предузећа је:
38.11 скупљање отпада који није опасан.
Осим претежне делатности Предузеће ће
обављати и друге делатности и то:
01.19гајење
осталих
једногодишњих
и
двогодишњих биљака;
01.30 гајење садног материјала;
23.61производња
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
зграда;
42.11 изградња путева;

Члан 16.
Укупан основни капитал Предузећа чини
неновчани улог у основним средствима у укупном
износу од 9.204.000,00 динара.
Члан 17.
Имовину Предузећа чине право својине на
покретним и непокретним стварима, новчаним
средствима и хартијама од вредности и друга имовинска
права која су пренета у својину Предузећа укључујући и
право коришћења на стварима у јавној својини Општине.
Предузеће може користити средства у јавној и
другим облицима својине, у складу са законом, одлуком
оснивача и посебним уговором којим се регулишу
међусобни односи, права и обавезе Предузећа са једне и
Општине, као оснивача, са друге стране.
Члан 18.
Предузеће не може да отуђи објекте и друге
непокретности, постројења и уређаје који су у функцији
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обављања делатности од општег интереса, осим ради
њихове замене због дотрајалости, модернизације или
техничко – технолошких унапређења.
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омогући надлежним органима праћење реализације
програма и контролу редовности плаћања.
IV ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА

Члан 19.
Прибављање и отуђење имовине веће вредности
која је у непосредној функцији обављања делатности од
општег интереса врши се уз сагласност Оснивача.
Под прибављањем и отуђењем имовине веће
вредности сматра се пренос или више повезаних преноса,
чији је предмет прибављање или отуђење имовине чија
тржишна вредност у моменту доношења одлуке
представља најмање 30% од књиговодствене вредности
имовине предузећа у последњем годишњем билансу
стања.
Члан 20.
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.
Члан 21.
О повећању или смањењу основног капитала
Предузећа одлучује Оснивач у складу са законом.
Члан 22.
Предузеће у обављању својих делатности, стиче
и прибавља средства из следећих извора:
1) продајом производа и услуга,
2) из кредита,
3) из донација и поклона,
4) из буџета оснивача и
5) из осталих извора, у складу са законом.
Члан 23.
Елементи за образовање цена производа и
услуга Предузећа уређују се посебном одлуком, коју
доноси Надзорни одбор, уз сагласност Оснивача, у
складу са законом.
Члан 24.
Предузеће је обавезно да захтев за измену цена
производа и услуга укључи у свој годишњи програм
пословања, у складу са чланом 25. ове одлуке.
Када се значајније промене вредности
елемената, који су укључени у методологију за
обрачунавање цена, Предузеће може да током пословне
године 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 достављају се Оснивачу.
Члан 25.
Унапређење рада и развоја Предузећа, заснива
се на дугорочном и средњерочном плану рада и развоја,
који доноси Надзорни одбор.
За сваку календарску годину Предузеће доноси
годишњи програм пословања (у даљем тексту: програм)
и доставља га оснивачу ради давања сагласности,
најкасније до 1. децембра текуће године за наредну
годину.
Програм се сматра донетим када на њега
сагласност да оснивач.
Садржина програма, као и питања која се
односе на последице недоношења програма, прописани
су законом којим се уређује правни положај јавних
предузећа.
Предузеће је дужно да у складу са законом
којим се уређује правни положај јавних предузећа,

Члан 26.
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 на информисаност о пословању
Предузећа;
- право на учешће у расподели ликвидационе
или стечајне масе, након престанка Предузећа стечајем
или ликвидацијом, а по измирењу обавеза и
- друга права у складу са законом.
Члан 27.
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;
- тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и др)
осим ако другим актом није предвиђено да ту сагласност
даје други државни орган;
располагање (прибављање и отуђење)
средствима у јавној својини која су пренета у својину
Предузећа, веће вредности, која је у непосредној
фунцкији 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
овом одлуком.
Члан 28.
Предузеће је дужно да делатност од општег
интереса, за коју је основано, обавља на начин којим се
обезбеђује стално, континуирано и квалитетно пружање
услуга крајњим корисницима, такође 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.
V ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ И РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ
Члан 29.
Предузеће послује по тржишним условима, у
складу са законом, 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 стално, 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.
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Члан 30.
Добит Предузећа утврђена у складу са законом,
може се расподелити за повећање основног капитала,
резерве или за друге намене, у складу са законом и
посебном одлуком Оснивача.
Пословни резултат Предузећа утврђује се у
временским периодима, на начин и по поступку
утврђеним законом.
Одлуку о распоређивању добити доноси
Надзорни одбор, уз сагласност Оснивача.
Одлуку о начину покрића губитка Предузећа
доноси Надзорни одбор, уз сагласност Оснивача.
VI ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 31.
Управљање у Предузећу је организовано као
једнодомно.
Органи предузећа су:
1) Надзорни одбор,
2) Директор.
1) Надзорни одбор
Члан 32.
Надзорни одбор има три члана и то
председника и два члана које именује Оснивач, на период
од четири године, под условима, на начин и по поступку
утврђеним законом.
Један члан Надзорног одбора именује се из
реда запослених, на начин и по поступку који је утврђен
Статутом Предузећа.
Члан 33.
За председника и чланове Надзорног одбора
именује се лице које испуњава следеће услове:
- да је пунолетно и пословно способно;
- да има стечено високо образовање трећег или
другог степена, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године;
- да је стручњак у једној или више области из
које је делатност од општег интереса за чије обављање је
основано Предузеће;
- најмање три године искуства на руководећем
положају;
- да поседује стручност из области финансија,
права или корпоративних управљања;
- да није осуђивано на условну или безусловну
казну за кривична дела против привреде, правног
саобраћаја или службене дужности, као и да му није
изречена мера безбедности забране обављања претежне
делатности Предузећа.
Члан 34.
Мандат председнику и члановима Надзорног
одбора престаје истеком периода на који су именовани,
оставком или разрешењем.
Председник и чланови Надзорног одбора
разрешавају се пре истека периода на који су именовани,
уколико:
- Надзорни одбор не достави оснивачу на
сагласност годишњи Програм пословања,
- оснивач не прихвати финансијски извештај
Предузећа,
- пропусте да предузму неопходне мере пред
надлежним органима у случају постојања сумње да
одговорно лице Предузећа делује на штету Предузећа
кршењем
директорских
дужности,
несавесним
понашањем и на други начин.
Председник и чланови Надзорног одбора могу
се разрешити пре истека периода на који су именовани,
уколико предузеће не испуни годишњи програм
пословања или не оствари кључне показатеље учинка.
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Председник и чланови Надзорног одбора којима
је престао мандат, дужни су да врше своје дужности до
именовања новог Надзорног одбора, односно именовање
новог председника или члана Надзорног одбора.
Члан 35.
Надзорни одбор:
1) утврђује пословну стратегију и пословне
циљеве предузећа и стара се о њиховој реализацији;
2) усваја извештај о степену реализације
програма пословања;
3) доноси годишњи програм пословања, уз
сагласност оснивача;
4) надзире рад директора;
5) врши унутрашњи надзор над пословањем
Предузећа;
6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство,
унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику
управљања ризицима;
7) утврђује финансијске извештаје Предузећа и
доставља их оснивачу ради давања сагласности;
8) доноси статут уз сагласност оснивача;
9) одлучује о статусним променама и оснивању
других правних субјеката, уз сагласност Оснивача;
10) доноси одлуку о расподели добити, односно
начину покрића губитка уз сагласност Оснивача;
11) даје сагласност директору за предузимање
послова или радњи у складу са законом, статутом и
одлуком Оснивача;
12) закључује уговоре о раду на одређено време
са директором Предузећа;
13) врши друге послове у складу са законом,
статутом и прописима којима се утврђује правни положај
привредних друштава.
Надзорни одбор не може пренети право
одлучивања о питањима из своје надлежности на
директора или друго лице у Предузећу.
Члан 36.
Председник и чланови Надзорног одбора имају
право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном
одбору.
Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује
Оснивач на основу извештаја о степену реализације
програма пословања Предузећа.
2) Директор
Члан 37.
Директора Предузећа именује Оснивач на
период од четири године, а на основу спроведеног јавног
конкурса.
Јавни конкурс за именовање директора Предузећа
спроводи се на начин прописан законом којим се уређује
правни положај јавних предузећа.
На услове за именовање директора предузећа,
сходно се примењују одредбе Закона о раду (''Службени
гласник РС'' број 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13).
Статутом ће се одредити и други услови које
лице мора испунити да би могло бити именовано за
директора Предузећа.
Члан 38.
Директор Предузећа заснива радни однос на
одређено време.
Директор Предузећа је јавни функционер у
смислу закона којим се регулише област вршење јавних
функција.
Члан 39.
Директор Предузећа:
1) представља и заступа Предузеће;
2) организује и руководи процесом рада;
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3) води пословање Предузећа;
4) одговара за законитост рада Предузећа;
5) предлаже годишњи програм пословања и
предузима мере за његово спровођење;
6) предлаже финансијске извештаје;
7) извршава одлуке Надзорног одбора;
8) врши друге послове утврђене законом и
статутом Предузећа.
Члан 40.
Директор има право на зараду, а може имати
право на стимулацију у случају кад Предузеће послује са
позитивним пословним резултатима.
Одлуку о исплати стимулације доноси Оснивач.
Члан 41.
Директор Предузећа именује се по спроведеном
јавном конкурсу, а у складу са Законом о јавним
предузећима.
Члан 42.
Јавни конкурс за именовање директора
спроводи Комисија за именовања (у даљем тексту:
Комисија), у складу са Законом о јавним предузећима.
Комисију из става 1. овог члана образује
Оснивач.
Комисија има председника и четири члана.
Председника и три члана Комисије предлаже
Општинско веће Општине Бор, а четврти члан Комисије
именује на предлог Сталне конференције градова и
општина.
Председник и чланови Комисије именују се на
период од три године.
Члан 43.
Мандат директора престаје истеком периода на
који је именован, оставком и разрешењем.
Члан 44.
Оставка се у писаној форми подноси Оснивачу.
Члан 45.
Оснивач разрешава директора пре истека рока
на који је именован:
1) уколико у току трајања мандата престане да
испуњава услове за директора Предузећа;
2) уколико се утврди да је, због нестручног,
несавесног обављања дужности и поступања супротног
пажњи доброг привредника и озбиљних пропуста у
доношењу и извршавању одлука и организовању послова
у Предузећу, дошло до знатног одступања од
остваривања основног циља пословања Предузећа,
односно од плана пословања Предузећа;
3) уколико у току трајања мандата буде
правноснажно осуђен на условну или безусловну казну
затвора;
4) у другим случајевима прописаним законом.
Члан 46.
Оснивач може разрешити директора пре истека
рока на који је именован:
1) уколико не спроведе годишњи програм
пословања;
2) уколико усвојени програм не спроводи у
складу са смерницама економске политике у области
зарада;
3) уколико не поштује рокове за измирење
обавеза Предузећа према привредним субјектима
утврђених законом којим се регулишу рокови измирења
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама;
4) уколико не извршава одлуке Надзорног
одбора;
5) уколико се утврди да делује на штету
Предузећа кршењем директорских дужности, несавесним
понашањем или на други начин;

БРОЈ 12

224

6) уколико се утврди да је, због нестручног,
несавесног обављања дужности и поступања супротног
пажњи доброг привредника и озбиљних пропуста у
доношењу и извршавању одлука и организовању послова
у Предузећу, дошло до одступања од остваривања
основног циља пословања Предузећа, односно од плана
пословања Предузећа;
7) уколико не примени рачуноводствене
стандарде у припреми финансијских извештаја;
8) у другим случајевима прописаним законом.
Предлог за разрешење директора Предузећа
може поднети Надзорни одбор Предузећа. Предлог мора
бити образложен, са прецизно наведеним разлозима због
којих се предлаже разрешење.
Члан 47.
Директор Предузећа ће бити суспендован
уколико против директора ступи на снагу оптужница за
кривична дела против привреде, правног саобраћаја или
службене дужности,
Оснивач доноси решење о суспензији.
Суспензија траје док се поступак правоснажно
не оконча.
Члан 48.
Оснивач може именовати вршиоца дужности
директора у следећим случајевима:
1) уколико директору престане мандат због
истека периода на који је именован, због подношења
оставке или у случају разрешења пре истека мандата;
2) уколико буде донето решење о суспензији
директора;
3) у случају смрти или губитка пословне
способности директора.
Вршилац дужности може бити именован на
период који није дужи од шест месеци.
У нарочито оправданим случајевима Оснивач
може донети одлуку о именовању вршиоца дужности
директора на још један период од шест месеци.
VII ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ
Члан 49.
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;
- разрешава директора и именује привременог
директора Предузећа;
- ограничење права појединих делова Предузећа
да иступају у правном промету са трећим лицима;
- ограничење у погледу права располагања
појединим средствима у јавној својини.
Члан 50.
Штрајк је прекид рада који запослени
организују ради заштите својих професионалних и
економских интереса по основу рада.
У Предузећу
право на штрајк запослени
остварују у складу са законом, колективним уговором и
посебним актом Оснивача.
У случају штрајка радника мора се обезбедити
минимум процеса рада у обављању делатности од општег
интереса.
Минимум процеса рада утврђује Оснивач,
посебном одлуком у складу са законом.
У случају да се у Предузећу не обезбеде услови
за остваривањем процеса рада, Општинско веће Општине
Бор, предузима неопходне мере, ако оцени да могу
наступити штетне последице за живот и здравље људи
или њихову безбедност и безбедност имовине или друге
штетне неотклоњиве последице, и то:
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1) увођење радне овабезе;
2)радно ангажовање запослених из других
техничко-технолошких система или запошљавање и
радно ангажовање нових лица;
3)покретање
поступка
за
утврђивање
одговорности директора и председника и чланова
Надзорног одбора Предузећа.
Члан 51.
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 овом
одлуком.
Члан 52.
Права, обавезе и одговорности запослених из
радног односа уређују се колективним уговором
Предузећа у складу са законом.
Колективни уговор Предузећа
мора бити
сагласан са законом, општим и посебним колективним
уговором.
Члан 53.
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.
Члан 54.
Предузећа 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.
Члан 55.
Рад Предузећа је јаван.
За јавност рада Предузећа одговоран је
директор.
Јавност у раду Предузећа, обезбеђује се
редовним извештавањем јавности о програму рада
предузећа и реализацији програма, као и о другим
чињеницама које могу бити од интереса за јавност, а
нарочито: о ревидираним финансијским годишњим
извештајима, као и о мишљењу овлашћеног ревизора на
тај извештај, извештај о посебним или ванредним
ревизијама, о саставу Надзорног одбора, о имену
директора, о организационој структури Предузећа, као и
о начину комуникације са јавношћу.
Предузећа је дужно да усвојени програм
пословања и тромесечне извештаје о реализацији
годишњег програма пословања, ревидиране финансијске
годишње извештаје, као и мишљење овлашћеног
ревизора на те извештаје, састав и контакте Надзорног
одбора и директора, као и друга питања значајна за
јавност, објављује на својој интернет страници.
Члан 56.
Доступност информација од јавног значаја
Предузећа врши у складу са одредбама закона који
регулише област слободног приступа информацијама од
јавног значаја.
Члан 57.
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.
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VIII СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ
Члан 58.
Општи акти Предузећа су Статут и други општи
акти утврђени законом.
Статут је основни општи акт Предузећа.
Други општи акти Предузећа морају бити у
сагласности са Статутом Предузећа.
Појединачни акти које доносе органи и
овлашћени појединци у Предузећа морају бити у складу
са општим актима Предузећа.
IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 59.
Предузећа је дужно да Статут усагласи са овом
одлуком у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове
одлуке.
Остала општа акта надлежни органи Предузећа
су дужни да ускладе у року од 30 дана од дана ступања
на снагу Статута Предузећа.
Члан 60.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о оснивању Јавно комуналног предузећа ''3.
октобар'' Бор (''Службени лист општинa'', бр. 9/02пречишћен текст, 13/06 и ''Службени лист општине Бор'',
бр. 13/08).
Члан 61.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 023-29/2013-I
У Бору, 18. јуна 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Добрица Ђурић, с.р.
88
На основу члана 20. и 32. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07), члана
4., 5. и 65. став 1. Закона о јавним предузећима
(''Службени гласник РС'', бр. 119/12), члана 2. и 3. Закона
о комуналним делатностима (''Службени гласник РС'', бр.
88/11) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист
општине Бор'', бр. 7/08 и 3/13), Скупштине општине Бор,
на седници одржаној дана 18. јуна 2013. године, донела је
О Д Л У К У
О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНО
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''ТОПЛАНА'' БОР
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком врши се промена оснивачког
акта – Одлуке о оснивању Јавно комуналног предузећа
''Топлана'' Бор (''Службени лист општина'', бр. 19/02
,13/06 и ''Службени лист општине Бор", бр. 13/08 ) којим
је организовано као Јавно комунално предузеће уписано
у регистар Агенције за привредне регистре Решењем БД
.34029/2005 од 07.08.2005. године, ради усклађивања са
одредбама Закона о јавним предузећима.
Члан 2.
Оснива се Јавно комунално предузеће
''Топлана'' Бор (у даљем тексту: Предузеће) ради
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обезбеђивања услова за производњу и снабдевање
корисника паром и топлом водом.
Члан 3.
Предузећа се оснива и послује ради
обезбеђивања трајног обављања делатности од општег
интереса и уредног задовољавања потреба крајњих
корисника услуга.
Члан 4.
Овом одлуком, у складу са Законом о јавним
предузећима, регулисана су права и обавезе оснивача и
предузећа у обављању делатности од општег интереса, а
нарочито:
1) назив и седиште оснивача;
2) пословно име и седиште предузећа;
3) претежна делатност предузећа;
4) права, обавезе и одговорности оснивача
према предузећа и предузећа према оснивачу;
5) услови и начин утврђивања и распоређивања
добити, односно начину покрића губитака и сношењу
ризика;
6) условима и начину задуживања предузећа;
7) заступање предузећа;
8) износ основног капитала, као и опис, врста и
вредност неновчаног улога;
9) органи предузећа;
10) имовина која се не може отуђити;
11) располагање (отуђење и прибављање)
стварима у јавној својини која су пренета у својину
предузећа у складу са законом;
12) заштита животне средине;
13) друга питања од значаја за несметано
обављање делатности за коју се оснива предузеће.
Члан 5.
Оснивач Јавно комуналног предузећа ''Топлана''
Бор је Општина Бор, улица Моше Пијаде број 3.
Права оснивача остварује Скупштина општине
Бор (у даљем тексту: Оснивач).
Члан 6.
Предузећа има статус правног лица, са правима,
обавезама и одговорностима утврђеним законом.
Предузеће у правном промету са трећим лицима
има сва овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун.
Члан 7.
Предузећа
за
своје
обавезе
одговара
целокупном својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе Предузећа,
осим у случајевима прописаним законом.
Члан 8.
Предузећа заступа и представља директор.
Члан 9.
Предузећа послује под следећим пословним
именом: Јавно комунално предузеће ''Топлана'' Бор.
Скраћено пословно име је ЈКП ''Топлана'' Бор.
О промени пословног имена одлучује Надзорни
одбор Предузећа уз сагласност Оснивача.
Члан 10.
Седиште Предузећа је у Бору, улица Ђорђа
Андрејевића Куна бр.12.
О промени седишта Предузећа одлучује
Надзорни одбор, уз сагласност Оснивача.
Члан 11.
Предузећа има печат и штамбиљ чији се
изглед и садржина утврђују Статутом.
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Члан 12.
Предузећа 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.

Предузећа

Члан 13.
послује као

јединствена

радна

целина.
Актом директора Предузећа уређује
унутрашња организација и систематизација послова.

се

II ДЕЛАТНОСТ ЈАВНО КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА
Члан 14.
Претежна делатност Предузећа је:
35.30 снабдевање паром и климатизација
Осим претежне делатности Предузећа ће
обављати и друге делатности и то:
43.21 постављање електричних инсталација;
43.22 постављање водоводних, канализационих,
грејних и климатизационих система;
43.29
остали
инсталациони
радови
у
грађевинарству;
46.74 трговина на велико 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;
71.12 инжењерске делатности и техничко
саветовање.
Предузећа 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.
Члан 15.
Предузећа може да оснује зависно друштво
капитала за обављање делатности из члана 14. ове
одлуке, у складу са Законом о привредним друштвима, а
према зависном друштву капитала има права, обавезе и
одговорности које има Општина Бор, као оснивач, према
Предузећу.
На одлуку из става 1. овог члана сагласност даје
Оснивач.
III ИМОВИНА ПРЕДУЗЕЋА
Члан 16.
Укупан основни капитал Предузећа чини улог у
новцу у укупном износу од 513.351.167,60 динара.
Члан 17.
Имовину Предузећа чине право својине на
покретним и непокретним стварима, новчаним
средствима и хартијама од вредности и друга имовинска
права која су пренета у својину Предузећа укључујући и
право коришћења на стварима у јавној својини Општине.
Предузећа може користити средства у јавној и
другим облицима својине, у складу са законом, одлуком
оснивача и посебним уговором којим се регулишу
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међусобни односи, права и обавезе Предузећа са једне и
Општине, као Оснивача, са друге стране.
Члан 18.
Предузеће не може да отуђи објекте и друге
непокретности, постројења и уређаје који су у функцији
обављања делатности од општег интереса, осим ради
њихове замене због дотрајалости, модернизације или
техничко – технолошких унапређења.
Члан 19.
Прибављање и отуђење имовине веће вредности
која је у непосредној функцији обављања делатности од
општег интереса врши се уз сагласност Оснивача.
Под прибављањем и отуђењем имовине веће
вредности сматра се пренос или више повезаних преноса,
чији је предмет прибављање или отуђење имовине чија
тржишна вредност у моменту доношења одлуке
представља најмање 30% од књиговодствене вредности
имовине предузећа у последњем годишњем билансу
стања.
Члан 20.
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 Предузећа, као и права по
основу тих удела.
Капитал у Предузећа подељен на уделе уписује
се у регистар.
Члан 21.
О повећању или смањењу основног капитала
Предузећа одлучује Оснивач у складу са законом.
Члан 22.
Предузећа у обављању својих делатности, стиче
и прибавља средства из следећих извора:
1) продајом производа и услуга,
2) из кредита,
3) из донација и поклона,
4) из буџета оснивача и
5) из осталих извора, у складу са законом.
Члан 23.
Елементи за образовање цена производа и
услуга Предузећа уређују се посебном одлуком, коју
доноси Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у
складу са законом.
Члан 24.
Предузеће је обавезно да захтев за измену цена
производа и услуга укључи у свој годишњи програм
пословања, у складу са чланом 25. ове одлуке.
Када се значајније промене вредности
елемената, који су укључени у методологију за
обрачунавање цена, Предузећа може да током пословне
године 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 достављају се Оснивачу.
Члан 25.
Унапређење рада и развоја Предузећа, заснива
се на дугорочном и средњерочном плану рада и развоја,
који доноси Надзорни одбор.
За сваку календарску годину Предузеће доноси
годишњи програм пословања (у даљем тексту: програм)
и доставља га оснивачу ради давања сагласности,
најкасније до 1. децембра текуће године за наредну
годину.
Програм се сматра донетим када на њега
сагласност да Оснивач.
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Садржина програма, као и питања која се
односе на последице недоношења програма, прописани
су законом којим се уређује правни положај јавних
предузећа.
Предузеће је дужно да у
складу са законом којим се уређује правни положај
јавних предузећа, омогући надлежним органима праћење
реализације програма и контролу редовности плаћања.
IV ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА
Члан 26.
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 на информисаност о пословању
Предузећа;
- право на учешће у расподели ликвидационе
или стечајне масе, након престанка Предузећа стечајем
или ликвидацијом, а по измирењу обавеза и
- друга права у складу са законом.
Члан 27.
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;
- тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и др)
осим ако другим актом није предвиђено да ту сагласност
даје други државни орган;
располагање (прибављање и отуђење)
средствима у јавној својини која су пренета у својину
Предузећа, веће вредности, која је у непосредној
функцији 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
овом одлуком.
Члан 28.
Предузећа је дужно да делатност од општег
интереса за коју је основано обавља на начин којим се
обезбеђује стално, континуирано и квалитетно пружање
услуга крајњим корисницима, такође 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.
V ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ И РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ
Члан 29.
Предузећа послује по тржишним условима, у
складу са законом, у обављању своје претежне
делатности. Предузећа 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 стално, континуирано и
квалитетно снабдевање крајњих корисника са територије
општине Бор.
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Испоруку производа и пружање услуга из става
1. овог члана Предузеће обавља у складу са посебно
закљученим уговорима.
Члан 30.
Добит Предузећа утврђена у складу са законом,
може се расподелити за повећање основног капитала,
резерве или за друге намене, у складу са законом и
посебном одлуком Оснивача.
Пословни резултат Предузећа утврђује се у
временским периодима, на начин и по поступку
утврђеним законом.
Одлуку о распоређивању добити доноси
Надзорни одбор, уз сагласност Оснивача.
Одлуку о начину покрића губитка Предузећа
доноси Надзорни одбор, уз сагласност Оснивача.
VI ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 31.
Управљање у Предузећу је организовано као
једнодомно.
Органи предузећа су:
1) Надзорни одбор,
2) Директор.
1) Надзорни одбор
Члан 32.
Надзорни одбор има три члана и то
председника и два члана које именује Оснивач, на период
од четири године, под условима, на начин и по поступку
утврђеним законом.
Један члан Надзорног одбора именује се из
реда запослених, на начин и по постпку који је утврђен
Статутом Предузећа.
Члан 33.
За председника и чланове Надзорног одбора
именује се лице које испуњава следеће услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање трећег или
другог степена, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године;
3) да је стручњак у једној или више области из
које је делатност од општег интереса за чије обављање је
основано Предузеће;
4) најмање три године искуства на руководећем
положају;
5) да поседује стручност из области финансија,
права или корпоративних управљања;
6) да није осуђивано на условну или безусловну
казну за кривична дела против привреде, правног
саобраћаја или службене дужности, као и да му није
изречена мера безбедности забране обављања претежне
делатности Предузећа.
Члан 34.
Мандат председнику и члановима Надзорног
одбора престаје истеком периода на који су именовани,
оставком или разрешењем.
Председник и чланови Надзорног одбора
разрешавају се пре истека периода на који су именовани,
уколико:
- надзорни одбор не достави оснивачу на
сагласност годишњи програм пословања;
- Оснивач не прихвати финансијски извештај
Предузећа;
- пропусте да предузму неопходне мере пред
надлежним органима у случају постојања сумње да
одговорно лице Предузећа делује на штету Предузећа
кршењем
директорских
дужности,
несавесним
понашањем и на други начин.
Председник и чланови Надзорног одбора могу
се разрешити пре истека периода на који су именовани,
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уколико Предузеће не испуни годишњи програм
пословања или не оствари кључне показатеље учинка.
Председник и чланови Надзорног одбора којима
је престао мандат, дужни су да врше своје дужности до
именовања новог Надзорног одбора, односно именовање
новог председника или члана Надзорног одбора.
Члан 35.
Надзорни одбор:
1) утврђује пословну стратегију и пословне
циљеве Предузећа и стара се о њиховој реализацији;
2) усваја извештај о степену реализације
програма пословања;
3) доноси годишњи програм пословања, уз
сагласност Оснивача;
4) надзире рад директора:
5) врши унутрашњи надзор над пословањем
Предузећа;
6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство,
унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику
управљања ризицима;
7) утврђује финансијске извештаје Предузећа и
доставља их оснивачу ради давања сагласности;
8) доноси статут уз сагласност Оснивача,
9) одлучује о статусним променама и оснивању
других правних субјеката, уз сагласност Оснивача;
10) доноси одлуку о расподели добити, односно
начину покрића губитка уз сагласност Оснивача;
11) даје сагласност директору за предузимање
послова или радњи у складу са законом, статутом и
одлуком Оснивача;
12) закључује уговоре о раду на одређено време
са директором Предузећа.
13) врши друге послове у складу са законом,
статутом и прописима којима се утврђује правни положај
привредних друштава.
Надзорни одбор не може пренети право
одлучивања о питањима из своје надлежности на
директора или друго лице у Предузећу.
Члан 36.
Председник и чланови Надзорног одбора имају
право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном
одбору.
Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује
оснивач на основу извештаја о степену реализације
програма пословања Предузећа.
2) Директор
Члан 37.
Директора Предузећа именује Оснивач на
период од четири године, а на основу спроведеног јавног
конкурса.
Јавни конкурс за именовање директора Предузећа
спроводи се на начин прописан законом којим се уређује
правни положај јавних предузећа.
На услове за именовање директора предузећа,
сходно се примењују одредбе Закона о раду (''Службени
гласник РС'' број 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13).
Статутом ће се одредити и други услови које
лице мора испунити да би могло бити именовано за
директора Предузећа.
Члан 38.
Директор Предузећа заснива радни однос на
одређено време.
Директор Предузећа је јавни функционер у
смислу закона којим се регулише област вршење јавних
функција.
Члан 39.
Директор Предузећа:
1) представља и заступа Предузеће;
2) организује и руководи процесом рада;
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3) води пословање Предузећа;
4) одговара за законитост рада Предузећа;
5) предлаже годишњи програм пословања и
предузима мере за његово спровођење;
6) предлаже финансијске извештаје;
7) извршава одлуке Надзорног одбора;
8) врши друге послове утврђене законом и
статутом Предузећа.
Члан 40.
Директор има право на зараду, а може имати
право на стимулацију у случају кад Предузеће послује са
позитивним пословним резултатима.
Одлуку о исплати стимулације доноси Оснивач.
Члан 41.
Директор Предузећа именује се по спроведеном
јавном конкурсу, а у складу са Законом о јавним
предузећима.
Члан 42.
Јавни конкурс за именовање директора
спроводи Комисија за именовања (у даљем тексту:
Комисија), у складу са Законом о јавним предузећима.
Комисију из става 1. овог члана образује
Оснивач.
Комисија има председника и четири члана.
Председника и три члана Комисије предлаже
Општинско веће Општине Бор, а четврти члан Комисије
именује на предлог Сталне конференције градова и
општина.
Председник и чланови Комисије именују се на
период од три године.
Члан 43.
Мандат директора престаје истеком периода на
који је именован, оставком и разрешењем.
Члан 44.
Оставка се у писаној форми подноси Оснивачу.
Члан 45.
Оснивач разрешава директора пре истека рока
на који је именован:
1) уколико у току трајања мандата престане да
испуњава услове за директора Предузећа;
2) уколико се утврди да је, због нестручног,
несавесног обављања дужности и поступања супротног
пажњи доброг привредника и озбиљних пропуста у
доношењу и извршавању одлука и организовању послова
у Предузећу, дошло до знатног одступања од
остваривања основног циља пословања Предузећа,
односно од плана пословања Предузећа;
3) уколико у току трајања мандата буде
правноснажно осуђен на условну или безусловну казну
затвора;
4) у другим случајевима прописаним законом.
Члан 46.
Оснивач може разрешити директора пре истека
рока на који је именован:
1) уколико не спроведе годишњи програм
пословања;
2) уколико усвојени програм не спроводи у
складу са смерницама економске политике у области
зарада;
3) уколико не поштује рокове за измирење
обавеза Предузећа према привредним субјектима
утврђених законом којим се регулишу рокови измирења
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама;
4) уколико не извршава одлуке Надзорног
одбора;
5) уколико се утврди да делује на штету
Предузећа кршењем директорских дужности, несавесним
понашањем или на други начин;
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6) уколико се утврди да је, због нестручног,
несавесног обављања дужности и поступања супротног
пажњи доброг привредника и озбиљних пропуста у
доношењу и извршавању одлука и организовању послова
у Предузећу, дошло до одступања од остваривања
основног циља пословања Предузећа, односно од плана
пословања Предузећа;
7) уколико не примени рачуноводствене
стандарде у припреми финансијских извештаја;
8) у другим случајевима прописаним законом.
Предлог за разрешење директора Предузећа
може поднети Надзорни одбор Предузећа. Предлог мора
бити образложен, са прецизно наведеним разлозима због
којих се предлаже разрешење.
Члан 47.
Директор Предузећа ће бити суспендован
уколико против директора ступи на снагу оптужница за
кривична дела против привреде, правног саобраћаја или
службене дужности.
Оснивач доноси решење о суспензији.
Суспензија траје док се поступак правоснажно
не оконча.
Члан 48.
Оснивач може именовати вршиоца дужности
директора у следећим случајевима:
1) уколико директору престане мандат због
истека периода на који је именован, због подношења
оставке или у случају разрешења пре истека мандата;
2) уколико буде донето решење о суспензији
директора;
3) у случају смрти или губитка пословне
способности директора.
Вршилац дужности може бити именован на
период који није дужи од шест месеци.
У нарочито оправданим случајевима Оснивач
може донети одлуку о именовању вршиоца дужности
директора на још један период од шест месеци.
VII ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ
Члан 49.
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:
1) промену унутрашње организације Предузећа;
2) разрешава директора и именује привременог
директора Предузећа;
3) ограничење права појединих делова
Предузећа да иступају у правном промету са трећим
лицима;
4) ограничење у погледу права располагања
појединим средствима у јавној својини.
Члан 50.
Штрајк је прекид рада који запослени
организују ради заштите својих професионалних и
екомских интереса по основу рада.
У Предузећу
право на штрајк запослени
остварују у складу са законом, колективним уговором и
посебним актом оснивача.
У случају штрајка радника мора се обезбедити
минимум процеса рада у обављању делатности од општег
интереса.
Минимум процеса рада утврђује Оснивач,
посебном одлуком у складу са законом.
У случају да се у Предузећу не обезбеде услови
за остваривањем процеса рада, Општинско веће Општине
Бор, предузима неопходне мере, ако оцени да могу
наступити штетне последице за живот и здравље људи
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или њихову безбедност и безбедност имовине или друге
штетне неотклоњиве последице, и то:
1) увођење радне овабезе;
2) радно ангажовање запослених из других
техничко-технолошких система или запошљавање и
радно ангажовање нових лица;
3) покретање поступка за утврђивање
одговорности директора и председника и чланова
Надзорног одбора Предузећа.
Члан 51.
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 овом
одлуком.
Члан 52.
Права, обавезе и одговорности запослених из
радног односа уређују се колективним уговором
Предузећа у складу са законом.
Колективни уговор Предузећа
мора бити
сагласан са законом, општим и посебним колективним
уговором.
Члан 53.
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.
Члан 54.
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.
Члан 55.
Рад Предузећа је јаван.
За јавност рада Предузећа
одговоран је
директор.
Јавност у раду Предузећа, обезбеђује се
редовним извештавањем јавности о Програму рада
Предузећа и реализацији Програма, као и о другим
чињеницама које могу бити од интереса за јавност, а
нарочито: о ревидираним финансијским годишњим
извештајима, као и о мишљењу овлашћеног ревизора на
тај извештај, извештај о посебним или ванредним
ревизијама, о саставу Надзорног одбора, о имену
директора о организационој структури Предузећа, као и
о начину комуникације са јавношћу.
Предузеће је дужно да усвојени Програм
пословања и тромесечне извештаје о реализацији
годишњег Програма пословања, ревидиране финансијске
годишње извештаје, као и мишљење овлашћеног
ревизора на те извештаје, састав и контакте Надзорног
одбора и директора, као и друга питања значајна за
јавност, објављује на својој интернет страници.
Члан 56.
Доступност информација од јавног значаја
Предузеће врши у складу са одредбама закона који
регулише област слободног приступа информацијама од
јавног значаја.
Члан 57.
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.
VIII СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ
Члан 58.
Општи акти Предузећа су Статут и други општи
акти утврђени законом.
Статут је основни општи акт Предузећа .
Други општи акти Предузећа морају бити у
сагласности са Статутом Предузећа.
Појединачни акти које доносе органи и
овлашћени појединци у Предузећу, морају бити у складу
са општим актима Предузећа.
IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 59.
Предузеће је дужно да Статут усагласи са овом
одлуком у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове
одлуке.
Остала општа акта надлежни органи Предузећа
су дужни да ускладе у року од 30 дана од дана ступања
на снагу Статута Предузећа.
Члан 60.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о оснивању Јавно комуналног предузећа
''Топлана'' Бор („Службени лист општина“, број 19/02
,13/06 и „Службени лист општине Бор" број 13/08 ).
Члан 61.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 23-30/2013-I
У Бору, 18. јуна 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Добрица Ђурић, с.р.
89
На основу члана 20. и 32. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07), члана
4., 5. и 65. став 1. Закона о јавним предузећима
(''Службени гласник РС'', бр. 119/12) и члана 43. Статута
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08 и
3/13), Скупштине општине Бор, на седници одржаној
дана 18. јуна 2013. године, донела је
О Д Л У К У
О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ ''БОР'' БОР
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком врши се промена оснивачког
акта – Одлуке о оснивању Јавног предузећа за пружање
стамбених услуга (''Службени лист општина'', број 9/02пречишћен текст,13/06 и ''Службени лист општине Бор''
број 13/08) којим је организовано као јавно предузеће
уписано у регистар Агенције за привредне регистре
Решењем БД 95817/2005 од 22.07.2005. године, ради
усклађивања са одредбама Закона о јавним предузећима.
Члан 2.
Оснива се Јавно предузеће за стамбене услуге
''Бор'' Бор (у даљем тексту: Предузеће) ради
обезбеђивања услова за пружање стамбених услуга .
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Члан 3.
Предузеће се оснива и послује ради
обезбеђивања трајног обављања делатности од општег
интереса и уредног задовољавања потреба крајњих
корисника услуга.
Члан 4.
Овом одлуком, у складу са Законом о јавним
предузећима, регулисана су права и обавезе оснивача и
предузећа у обављању делатности од општег интереса, а
нарочито:
1) назив и седиште оснивача;
2) пословно име и седиште предузећа;
3) претежна делатност предузећа;
4)права, обавезе и одговорности оснивача према
предузећу и предузећа према оснивачу;
5) услови и начин утврђивања и распоређивања
добити, односно начину покрића губитака и сношењу
ризика;
6) услови и начин задуживања предузећа;
7) заступање предузећа;
8) износ основног капитала, као и опис, врста и
вредност неновчаног улога;
9) органи предузећа;
10) имовина која се не може отуђити;
11)располагање (отуђење и прибављање)
стварима у јавној својини која су пренета у својину
предузећа у складу са законом;
12) заштита животне средине;
13) друга питања од значаја за несметано
обављање делатности за коју се оснива предузеће.
Члан 5.
Оснивач Предузећа је Општина Бор, улица
Моше Пијаде број 3.
Права оснивача остварује Скупштина општине
Бор (у даљем тексту: Оснивач).
Члан 6.
Предузеће
има статус правног лица, са
правима, обавезама и одговорностима утврђеним
законом.
Предузеће у правном промету са трећим лицима
има сва овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун.
Члан 7.
Предузеће
за своје обавезе одговара
целокупном својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе Предузећа,
осим у случајевима прописаним законом.
Члан 8.
Предузеће заступа и представља директор.
Члан 9.
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.
Члан 10.
Седиште Предузећа је у Бору, Николе Пашића
14.
О промени седишта Предузећа
Надзорни одбор, уз сагласност Оснивача.
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Члан 12.
Предузеће се за обављање своје делатности
утврђене овом одлуком уписује у регистар, у складу са
законом којим се уређује правни положај привредних
друштава и поступак регистрације.

Предузеће

Члан 13.
послује као

јединствена

радна

целина.
Актом директора Предузећа уређује
унутрашња организација и систематизација послова.

се

II ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 14.
Претежна делатност Предузећа је:
43.29остали
инсталациони
радови
у
грађевинарству.
Осим претежне делатности Предузеће ће
обављати и друге делатности и то:
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 властитих некретнина,
68.20изнајмљивање властитих или изнајмљених
некретнина и управљање њима,
68.31 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.
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.
Предузеће обавља послове спољнотрговинског
промета из оквира регистрованих делатности.
Члан 15.
Предузеће може да оснује зависно друштво
капитала за обављање делатности из члана 14. ове
Одлуке, у складу са Законом о привредним друштвима, а
према зависном друштву капитала има права, обавезе и
одговорности које има Општина Бор, као оснивач према
Предузећу.
На одлуку из става 1. овог члана сагласност даје
Оснивач.
III ИМОВИНА ПРЕДУЗЕЋА

одлучује

Члан 11.
Предузеће има печат и штамбиљ чији се
изглед и садржина утврђују статутом.

Члан 16.
Укупан основни капитал Предузећа чини улог у
новцу у укупном износу од 44.529.000,00 динара.
Члан 17.
Имовину Предузећа чине право својине на
покретним и непокретним стварима, новчаним
средствима и хартијама од вредности и друга имовинска
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права која су пренета у својину Предузећа укључујући и
право коришћења на стварима у јавној својини Општине.
Предузеће може користити средства у јавној и
другим облицима својине, у складу са законом, одлуком
оснивача и посебним уговором којим се регулишу
међусобни односи, права и обавезе Предузећа са једне и
Општине као оснивача, са друге стране.
Члан 18.
Предузеће не може да отуђи објекте и друге
непокретности, постројења и уређаје који су у функцији
обављања делатности од општег интереса, осим ради
њихове замене због дотрајалости, модернизације или
техничко – технолошких унапређења.
Члан 19.
Прибављање и отуђење имовине веће вредности
која је у непосредној функцији обављања делатности од
општег интереса врши се уз сагласност Оснивача.
Под прибављањем и отуђењем имовине веће
вредности сматра се пренос или више повезаних преноса,
чији је предмет прибављање или отуђење имовине чија
тржишна вредност у моменту доношења одлуке
представља најмање 30% од књиговодствене вредности
имовине предузећа у последњем годишњем билансу
стања.
Члан 20.
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.
Члан 21.
О повећању или смањењу основног капитала
Предузећа одлучује Оснивач, ускладу са законом.
Члан 22.
Предузеће у обављању својих делатности, стиче
и прибавља средства из следећих извора:
1) продајом производа и услуга,
2) из кредита,
3) из донација и поклона,
4) из буџета оснивача и
5) из осталих извора, у складу са законом.
Члан 23.
Елементи за образовање цена производа и
услуга Предузећа уређују се посебном одлуком, коју
доноси Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у
складу са законом.
Члан 24.
Предузеће је обавезно да захтев за измену цена
производа и услуга укључи у свој годишњи програм
пословања, у складу са чланом 25. ове одлуке.
Када се значајније промене вредности
елемената, који су укључени у методологију за
обрачунавање цена, Предузеће може да током пословне
године 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 достављају се Оснивачу.
Члан 25.
Унапређење рада и развоја Предузећа, заснива
се на дугорочном и средњерочном плану рада и развоја,
који доноси надзорни одбор.
За сваку календарску годину Предузеће доноси
годишњи програм пословања (у даљем тексту: програм)
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и доставља га Оснивачу ради давања сагласности,
најкасније до 1. децембра текуће године за наредну
годину. Програм се сматра донетим када на њега
сагласност да Оснивач.Садржина програма, као и питања
која се односе на последице недоношења програма,
прописани су законом којим се уређује правни положај
јавних предузећа. Предузеће је дужно да у складу са
законом којим се уређује правни положај јавних
предузећа, омогући надлежним органима праћење
реализације програма и контролу редовности плаћања.
IV
ПРАВА
ОСНИВАЧА

И

ОБАВЕЗЕ

ПРЕДУЗЕЋА

И

Члан 26.
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
на информисање о пословању
Предузећа;
- право
на учествовање у расподели
ликвидационе или стечајне масе, након престанка
Предузећа стечајем или ликвидацијом, а по измирењу
обавеза и
- друга права у складу са законом.
Члан 27.
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;
- тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и др)
осим ако другим актом није предвиђено да ту сагласност
даје други државни орган,
располагање (прибављање и отуђење)
средствима у јавној својини која су пренета у својину
Предузећа, веће вредности, која је у непосредној
функцији 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
овом одлуком.
Члан 28.
Предузеће је дужно да делатност од општег
интереса за коју је основано обавља на начин којим се
обезбеђује стално, континуирано и квалитетно пружање
услуга крајњим корисницима, такође 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.
V ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ И РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ
Члан 29.
Предузеће послује по тржишним условима, у
складу са законом, у обављању своје претежне
делатности. Предузеће своје производе и услуге може
испоручивати, односно пружати и корисницима са
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територије других општина и градова, под условом да се
ни на који начин не угрожава стално, 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.
Члан 30.
Добит Предузећа утврђена у складу са законом,
може се расподелити за повећање основног капитала,
резерве или за друге намене, у складу са законом и
посебном одлуком Оснивача.
Пословни резултат Предузећа утврђује се у
временским периодима, на начин и по поступку
утврђеним законом.
Одлуку о распоређивању добити доноси
Надзорни одбор, уз сагласност Оснивача.
Одлуку о начину покрића губитка Предузећа
доноси Надзорни одбор, уз сагласност Оснивача.
VI ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 31.
Управљање у Предузећу је организовано као
једнодомно.
Органи предузећа су:
1) Надзорни одбор,
2) Директор.
1) Надзорни одбор
Члан 32.
Надзорни одбор има три члана и то
председника и два члана које именује Оснивач, на период
од четири године, под условима, на начин и по поступку
утврђеним законом.
Један члан Надзорног одбора именује се из
реда запослених, на начин и по постпку који је утврђен
статутом Предузећа.
Члан 33.
За председника и чланове Надзорног одбора
именује се лице које испуњава следеће услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање трећег или
другог степена, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године;
3) да је стручњак у једној или више области из
које је делатност од општег интереса за чије обављање је
основано Предузеће;
4) најмање три године искуства на руководећем
положају;
5) да поседује стручност из области финансија,
права или корпоративног управљања;
6) да није осуђивано на условну или безусловну
казну за кривична дела против привреде, правног
саобраћаја или службене дужности, као и да му није
изречена мера безбедности забране обављања претежне
делатности Предузећа.
Члан 34.
Мандат председнику и члановима Надзорног
одбора престаје истеком периода на који су именовани,
оставком или разрешењем.
Председник и чланови Надзорног одбора
разрешавају се пре истека периода на који су именовани,
уколико:
- Надзорни одбор не достави Оснивачу на
сагласност годишњи Програм пословања;
- Оснивач не прихвати финансијски извештај
Предузећа;
- пропусте да предузму неопходне мере пред
надлежним органима у случају постојања сумње да
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одговорно лице Предузећа делује на штету Предузећа
кршењем
директорских
дужности,
несавесним
понашањем и на други начин.
Председник и чланови Надзорног одбора могу
се разрешити пре истека периода на који су именовани,
уколико Предузеће не испуни годишњи Програм
пословања или не оствари кључне показатеље учинка.
Председник и чланови Надзорног одбора којима
је престао мандат, дужни су да врше своје дужности до
именовања новог Надзорног одбора, односно именовање
новог председника или члана Надзорног одбора.
Члан 35.
Надзорни одбор:
1) утврђује пословну стратегију и пословне
циљеве Предузећа и стара се о њиховој реализацији;
2) усваја извештај о степену реализације
програма пословања;
3) доноси годишњи програм пословања, уз
сагласност Оснивача;
4) надзире рад директора:
5) врши унутрашњи надзор над пословањем
Предузећа;
6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство,
унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику
управљања ризицима;
7) утврђује финансијске извештаје Предузећа и
доставља их оснивачу ради давања сагласности;
8) доноси статут уз сагласност Оснивача,
9) одлучује о статусним променама и оснивању
других правних субјеката, уз сагласност Оснивача;
10) доноси одлуку о расподели добити, односно
начину покрића губитка уз сагласност Оснивача;
11) даје сагласност директору за предузимање
послова или радњи у складу са законом, статутом и
одлуком Оснивача;
12) закључује уговоре о раду на одређено време
са директором Предузећа;
13) врши друге послове у складу са законом,
статутом и прописима којима се утврђује правни положај
привредних друштава.
Надзорни одбор не може пренети право
одлучивања о питањима из своје надлежности на
директора или друго лице у Предузећу.
Члан 36.
Председник и чланови Надзорног одбора имају
право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном
одбору.
Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује
Оснивач на основу извештаја о степену реализације
програма пословања Предузећа .
2) Директор
Члан 37.
Директора Предузећа именује Оснивач на
период од четири године, а на основу спроведеног јавног
конкурса.
Јавни конкурс за именовање директора Предузећа
спроводи се на начин прописан законом којим се уређује
правни положај јавних предузећа.
На услове за именовање директора предузећа,
сходно се примењују одредбе Закона о раду (''Службени
гласник РС'' број 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13).
Статутом ће се одредити и други услови које
лице мора испунити да би могло бити именовано за
директора Предузећа.
Члан 38.
Директор Предузећа заснива радни однос на
одређено време.
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Директор Предузећа је јавни функционер у
смислу закона којим се регулише област вршење јавних
функција.
Члан 39.
Директор Предузећа:
1) представља и заступа Предузеће;
2) организује и руководи процесом рада;
3) води пословање Предузећа;
4) одговара за законитост рада Предузећа;
5) предлаже годишњи програм пословања и
предузима мере за његово спровођење;
6) предлаже финансијске извештаје;
7) извршава одлуке Надзорног одбора;
8) врши друге послове утврђене законом и
статутом Предузећа.
Члан 40.
Директор има право на зараду, а може имати
право на стимулацију у случају кад Предузеће послује са
позитивним пословним резултатима.
Одлуку о исплати стимулације доноси Оснивач.
Члан 41.
Директор Предузећа именује се по спроведеном
јавном конкурсу, а у складу са Законом о јавним
предузећима.
Члан 42.
Јавни конкурс за именовање директора
спроводи Комисија за именовања (у даљем тексту:
Комисија), у складу са Законом о јавним предузећима.
Комисију из става 1. овог члана образује
Оснивач.
Комисија има председника и четири члана.
Председника и три члана Комисије предлаже
Општинско веће Општине Бор, а четврти члан Комисије
именује на предлог Сталне конференције градова и
општина.
Председник и чланови Комисије именују се на
период од три године.
Члан 43.
Мандат директора престаје истеком периода на
који је именован, оставком и разрешењем.
Члан 44.
Оставка се у писаној форми подноси Оснивачу.
Члан 45.
Оснивач разрешава директора пре истека рока
на који је именован:
1) уколико у току трајања мандата престане да
испуњава услове за директора Предузећа;
2) уколико се утврди да је, због нестручног,
несавесног обављања дужности и поступања супротног
пажњи доброг привредника и озбиљних пропуста у
доношењу и извршавању одлука и организовању послова
у Предузећу, дошло до знатног одступања од
остваривања основног циља пословања Предузећа,
односно од плана пословања Предузећа;
3) уколико у току трајања мандата буде
правноснажно осуђен на условну или безусловну казну
затвора;
4) у другим случајевима прописаним законом.
Члан 46.
Оснивач може разрешити директора пре истека
рока на који је именован:
1) уколико не спроведе годишњи програм
пословања;
2) уколико усвојени програм не спроводи у
складу са смерницама економске политике у области
зарада,
3) уколико не поштује рокове за измирење
обавеза Предузећа према привредним субјектима
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утврђених законом којим се регулишу рокови измирења
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама;
4) уколико не извршава одлуке надзорног
одбора;
5) уколико се утврди да делује на штету
Предузећа кршењем директорских дужности, несавесним
понашањем или на други начин;
6) уколико се утврди да је, због нестручног,
несавесног обављања дужности и поступања супротног
пажњи доброг привредника и озбиљних пропуста у
доношењу и извршавању одлука и организовању послова
у Предузећу, дошло до одступања од остваривања
основног циља пословања Предузећа, односно од плана
пословања Предузећа;
7) уколико не примени рачуноводствене
стандарде у припреми финансијских извештаја;
8) у другим случајевима прописаним законом.
Предлог за разрешење директора Предузећа
може поднети Надзорни одбор Предузећа. Предлог мора
бити образложен, са прецизно наведеним разлозима због
којих се предлаже разрешење.
Члан 47.
Директор Предузећа ће бити суспендован
уколико против директора ступи на снагу оптужница за
кривична дела против привреде, правног саобраћаја или
службене дужности.
Оснивач доноси решење о суспензији.
Суспензија траје док се поступак правоснажно
не оконча.
Члан 48.
Оснивач може именовати вршиоца дужности
директора у следећим случајевима:
1) уколико директору престане мандат због
истека периода на који је именован, због подношења
оставке или у случају разрешења пре истека мандата;
2) уколико буде донето решење о суспензији
директора;
3) у случају смрти или губитка пословне
способности директора.
Вршилац дужности може бити именован на
период који није дужи од шест месеци.
У нарочито оправданим случајевима Оснивач
може донети одлуку о именовању вршиоца дужности
директора на још један период од шест месеци.
VII ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ
Члан 49.
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;
- разрешава директора и именује привременог
директора Предузећа;
- ограничење права појединих делова Предузећа
да иступају у правном промету са трећим лицима;
- ограничење у погледу права располагања
појединим средствима у јавној својини.
Члан 50.
Штрајк је прекид рада који запослени
организују ради заштите својих професионалних и
екомских интереса по основу рада.
У Предузећу
право на штрајк запослени
остварују у складу са законом, колективним уговором и
посебним актом оснивача.
У случају штрајка радника мора се обезбедити
минимум процеса рада у обављању делатности од општег
интереса.
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Минимум процеса рада утврђује Оснивач,
посебном одлуком у складу са законом.
У случају да се у Предузећу не обезбеде услови
за остваривањем процеса рада, Општинско веће Општине
Бор, предузима неопходне мере, ако оцени да могу
наступити штетне последице за живот и здравље људи
или њихову безбедност и безбедност имовине или друге
штетне неотклоњиве последице, и то:
1) увођење радне овабезе;
2) радно ангажовање запослених из других
техничко-технолошких система или запошљавање и
радно ангажовање нових лица;
3)покретање
поступка
за
утврђивање
одговорности директора и председника и чланова
Надзорног одбора Предузећа.
Члан 51.
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 овом
одлуком.
Члан 52.
Права, обавезе и одговорности запослених из
радног односа уређују се колективним уговором
Предузећа у складу са законом.
Колективни уговор Предузећа
мора бити
сагласан са законом, општим и посебним колективним
уговором.
Члан 53.
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.
Члан 54.
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.
Члан 55.
Рад Предузећа је јаван.
За јавност рада Предузећа
одговоран је
директор.
Јавност у раду Предузећа, обезбеђује се
редовним извештавањем јавности о програму рада
Предузећа и реализацији програма, као и о другим
чињеницама које могу бити од интереса за јавност, а
нарочито: о ревидираним финансијским годишњим
извештајима, као и о мишљењу овлашћеног ревизора на
тај извештај, извештај о посебним или ванредним
ревизијама, о саставу Надзорног одбора, о имену
директора, о организационој структури Предузећа, као и
о начину комуникације са јавношћу.
Предузеће је дужно да усвојени програм
пословања и тромесечне извештаје о реализацији
годишњег програма пословања, ревидиране финансијске
годишње извештаје, као и мишљење овлашћеног
ревизора на те извештаје, састав и контакте Надзорног
одбора и директора, као и друга питања значајна за
јавност, објављује на својој интернет страници.
Члан 56.
Доступност информација од јавног значаја
Предузеће врши у складу са одредбама закона који
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регулише област слободног приступа информацијама од
јавног значаја.
Члан 57.
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.
VIII СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ
Члан 58.
Општи акти Предузећа су Статут и други општи
акти утврђени законом.
Статут је основни општи акт Предузећа .
Други општи акти Предузећа морају бити у
сагласности са Статутом Предузећа.
Појединачни акти које доносе органи и
овлашћени појединци у Предузећу, морају бити у складу
са општим актима Предузећа.
IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 59.
Предузеће је дужно да Статут усагласи са овом
одлуком у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове
одлуке.
Остала општа акта надлежни органи Предузећа
су дужни да ускладе у року од 30 дана од дана ступања
на снагу Статута Предузећа.
Члан 60.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о оснивању Јавног предузећа за пружање
стамбених услуга (''Службени лист општина'', број 9/02пречишћен текст,13/06 и „Службени лист општине Бор“
број 13/08).
Члан 61.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 022-73/2013-I
У Бору, 18. јуна 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Добрица Ђурић, с.р.
90
На основу члана 20. и 32. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07), члана
4, 5. и 65. став 1. Закона о јавним предузећима
(''Службени гласник РС'', бр. 119/12) и члана 43. Статута
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08 и
3/13), Скупштине општине Бор, на седници одржаној
дана 18. јуна 2013. године, донела је
О Д Л У К У
О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ''ШТАМПА, РАДИО И ФИЛМ'' БОР
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком врши се промена оснивачког
акта – Одлуке о оснивању Јавног предузећа ''Штампа,
радио и филм'' Бор (''Службени лист општина'', број 9/02пречишћен текст и 13/06 и ''Службени лист општине
Бор'', бр.13/08 и 15/12) којим је организовано као јавно
предузеће уписано у регистар Агенције за привредне
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регистре Решењем БД. 34059/2005 од 08.07.2005. године,
ради усклађивања са одредбама Закона о јавним
предузећима.
Члан 2.
Оснива се Јавно предузеће ''Штампа, радио и
филм'' Бор (у даљем тексту: Предузеће) ради
обезбеђивања услова за пружање услуга информисања .
Члан 3.
Предузеће се оснива и послује ради
обезбеђивања трајног обављања делатности од општег
интереса и уредног задовољавања потреба крајњих
корисника услуга.
Члан 4.
Овом одлуком, у складу са Законом о јавним
предузећима, регулисана су права и обавезе оснивача и
Предузећа у обављању делатности од општег интереса, а
нарочито:
1) назив и седиште оснивача;
2) пословно име и седиште предузећа;
3) претежна делатност предузећа;
4) права, обавезе и одговорности оснивача
према предузећу и предузећа према оснивачу;
5) услови и начин утврђивања и распоређивања
добити, односно начину покрића губитака и сношењу
ризика;
6) услови и начин задуживања предузећа;
7) заступање предузећа;
8) износ основног капитала, као и опис, врста и
вредност неновчаног улога;
9) органи предузећа;
10) имовина која се не може отуђити;
11) располагање (отуђење и прибављање)
стварима у јавној својини која су пренета у својину
предузећа у складу са законом;
12) заштита животне средине;
13) друга питања од значаја за несметано
обављање делатности за коју се оснива предузеће.
Члан 5.
Оснивач Предузећа је Општина Бор, улица
Моше Пијаде број 3.
Права оснивача остварује Скупштина општине
Бор (у даљем тексту: Оснивач).
Члан 6.
Предузеће
има статус правног лица, са
правима, обавезама и одговорностима утврђеним
законом, у правном промету са трећим лицима има сва
овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун.
Члан 7.
Предузеће
за своје обавезе одговара
целокупном својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе Предузећа,
осим у случајевима прописаним законом.
Члан 8.
Предузеће заступа и представља директор.
Члан 9.
Предузеће послује под следећим пословним
именом: Јавно предузеће ''Штампа, радио и филм'' Бор.
Скраћено пословно име је: ЈП ''ШРИФ'' Бор.
О промени пословног имена одлучује Надзорни
одбор Предузећа уз сагласност Оснивача.
Члан 10.
Седиште Предузећа је у Бору, Моше Пијаде 19.
О промени седишта Предузећа одлучује
Надзорни одбор, уз сагласност Оснивача.
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Члан 11.
Предузеће има печат и штамбиљ чији се
изглед и садржина утврђују статутом.
Члан 12.
Предузеће се за обављање своје делатности
утврђене овом одлуком уписује у регистар, у складу са
законом којим се уређује правни положај привредних
друштава и поступак регистрације.

Предузеће

Члан 13.
послује као

јединствена

радна

целина.
Актом директора Предузећа уређује
унутрашња организација и систематизација послова.

се

II ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 14.
Претежна делатност Предузећа је:
60.20 производња и емитовање тв програма.
Осим претежне делатности Предузеће ће
обављати и друге делатности и то:
18.20 Умножавање снимљених записа,
47.11 Трговина на мало у неспецијализованим
продавницама, претежно храном, пићима и дуваном,
47.91 Трговина на мало посредством поште или
преко интернета,
56.30 Услуге припремања и послуживања пића,
58.13 Издавање новина,
58.14 Издавање часописа и сличних
периодичних издања,
58.19 Остала издавачка делатност,
59.11 Производња кинематографских дела,
аудио-визуелних производа и телевизијског програма,
59.12 Делатности које следе након фазе
снимања у производњи кинематографских дела и
телевизијског програма,
59.20 Издавање звучних записа,
60.10 Емитовање радио програма,
61.10 Кабловске телекомуникације,
61.20 Бежичне телекомуникације,
61.30 Сателитске телекомуникације,
61.90 Остале телекомуникационе делатности,
73.11 Делатност рекламних агенција,
73.12 Медијско представљање,
73.20 Истраживање тржишта и испитивање
јавног мњења,
77.22 Изнајмљивање видео-касета и компакт
дискова,
90.01 Извођачка уметност,
90.02 Друге уметничке делатности у оквиру
извођачке уметности,
90.03 Уметничко стваралаштво,
90.04 Рад уметничких установа,
93.19 Остале спортске делатности,
93.29 Остале забавне и рекреативне 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.
Предузеће обавља послове спољнотрговинског
промета из оквира регистрованих делатности.
Члан 15.
Предузеће може да оснује зависно друштво
капитала за обављање делатности из члана 14. ове
Одлуке, у складу са Законом о привредним друштвима, а
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према зависном друштву капитала има права, обавезе и
одговорности које има општина Бор, као оснивач према
Предузећу.
На одлуку из става 1. овог члана сагласност даје
Оснивач.
III ИМОВИНА ПРЕДУЗЕЋА
Члан 16.
Укупан основни капитал Предузећа чини улог у
новцу у укупном износу од 75.507.089,62 динара.
Члан 17.
Имовину Предузећа чине право својине на
покретним и непокретним стварима, новчаним
средствима и хартијама од вредности и друга имовинска
права која су пренета у својину Предузећа укључујући и
право коришћења на стварима у јавној својини Општине.
Предузеће може користити средства у јавној и
другим облицима својине, у складу са законом, одлуком
оснивача и посебним уговором којим се регулишу
међусобни односи, права и обавезе Предузећа са једне и
Општине, као оснивача, са друге стране.
Члан 18.
Предузеће не може да отуђи објекте и друге
непокретности, постројења и уређаје који су у функцији
обављања делатности од општег интереса, осим ради
њихове замене због дотрајалости, модернизације или
техничко – технолошких унапређења.
Члан 19.
Прибављање и отуђење имовине веће вредности
која је у непосредној функцији обављања делатности од
општег интереса врши се уз сагласност Оснивача.
Под прибављањем и отуђењем имовине веће
вредности сматра се пренос или више повезаних преноса,
чији је предмет прибављање или отуђење имовине чија
тржишна вредност у моменту доношења одлуке
представља најмање 30% од књиговодствене вредности
имовине предузећа у последњем годишњем билансу
стања.
Члан 20.
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.
Члан 21.
О повећању или смањењу основног капитала
Предузећа одлучује Оснивач у складу са законом.
Члан 22.
Предузеће у обављању својих делатности, стиче
и прибавља средства из следећих извора:
1) продајом производа и услуга,
2) из кредита,
3) из донација и поклона,
4) из буџета оснивача и
5) из осталих извора, у складу са законом.
Члан 23.
Елементи за образовање цена производа и
услуга Предузећа уређују се посебном одлуком, коју
доноси Надзорни одбор, уз сагласност Оснивача, у
складу са законом.
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Члан 24.
Предузеће је обавезно да захтев за измену цена
производа и услуга укључи у свој годишњи програм
пословања, у складу са чланом 25. ове одлуке.
Када се значајније промене вредности
елемената, који су укључени у методологију за
обрачунавање цена, Предузеће може да током пословне
године 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.
Члан 25.
Унапређење рада и развоја Предузећа, заснива
се на дугорочном и средњерочном плану рада и развоја,
који доноси Надзорни одбор.
За сваку календарску годину Предузеће доноси
годишњи програм пословања (у даљем тексту: програм)
и доставља га оснивачу ради давања сагласности,
најкасније до 1. децембра текуће године за наредну
годину. Програм се сматра донетим када на њега
сагласност да оснивач. Садржина програма, као и питања
која се односе на последице недоношења програма,
прописани су законом којим се уређује правни положај
јавних предузећа.Предузеће је дужно да у складу са
законом којим се уређује правни положај јавних
предузећа, омогући надлежним органима праћење
реализације програма и контролу редовности плаћања.
IV ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И
ОСНИВАЧА
Члан 26.
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
на информисање о пословању
Предузећа;
-право
на учествовање у расподели
ликвидационе или стечајне масе, након престанка
Предузећа стечајем или ликвидацијом, а по измирењу
обавеза и
- друга права у складу са законом.
Члан 27.
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;
- тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и др)
осим ако другим актом није предвиђено да ту сагласност
даје други државни орган,
- располагање (прибављање и отуђење)
средствима у јавној својини која су пренета у својину
Предузећа, веће вредности, која је у непосредној
функцији 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
овом одлуком.
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Члан 28.
Предузеће је дужно да делатност од општег
интереса за коју је основано обавља на начин којим се
обезбеђује стално, континуирано и квалитетно пружање
услуга крајњим корисницима, такође 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.
V ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ И РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ
Члан 29.
Предузеће послује по тржишним условима, у
складу са законом, 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 стално, 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.
Члан 30.
Добит Предузећа утврђена у складу са законом,
може се расподелити за повећање основног капитала,
резерве или за друге намене, у складу са законом и
посебном одлуком Оснивача.
Пословни резултат Предузећа утврђује се у
временским периодима, на начин и по поступку
утврђеним законом.
Одлуку о распоређивању добити доноси
Надзорни одбор, уз сагласност Оснивача.
Одлуку о начину покрића губитка Предузећа
доноси Надзорни одбор, уз сагласност Оснивача.
VI ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 31.
Управљање у Предузећу је организовано као
једнодомно.
Органи предузећа су:
1) Надзорни одбор,
2) Директор.
1) Надзорни одбор
Члан 32.
Надзорни одбор има три члана и то
председника и два члана које именује Оснивач, на период
од четири године, под условима, на начин и по поступку
утврђеним законом.
Један члан Надзорног одбора именује се из
реда запослених, на начин и по постпку који је утврђен
статутом Предузећа.
Члан 33.
За председника и чланове Надзорног одбора
именује се лице које испуњава следеће услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање трећег или
другог степена, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године;
3) да је стручњак у једној или више области из
које је делатност од општег интереса за чије обављање је
основано Предузеће;
4) најмање три године искуства на руководећем
положају;
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5) да поседује стручност из области финансија,
права или корпоративног управљања;
6) да није осуђивано на условну или безусловну
казну за кривична дела против привреде, правног
саобраћаја или службене дужности, као и да му није
изречена мера безбедности забране обављања претежне
делатности Предузећа.
Члан 34.
Мандат председнику и члановима Надзорног
одбора престаје истеком периода на који су именовани,
оставком или разрешењем.
Председник и чланови Надзорног одбора
разрешавају се пре истека периода на који су именовани,
уколико:
- надзорни одбор не достави оснивачу на
сагласност годишњи програм пословања;
- оснивач не прихвати финансијски извештај
Предузећа;
- пропусте да предузму неопходне мере пред
надлежним органима у случају постојања сумње да
одговорно лице Предузећа делује на штету Предузећа
кршењем
директорских
дужности,
несавесним
понашањем и на други начин.
Председник и чланови Надзорног одбора могу
се разрешити пре истека периода на који су именовани,
уколико Предузеће не испуни годишњи програм
пословања или не оствари кључне показатеље учинка.
Председник и чланови Надзорног одбора којима
је престао мандат, дужни су да врше своје дужности до
именовања новог Надзорног одбора, односно именовање
новог председника или члана Надзорног одбора.
Члан 35.
Надзорни одбор:
1) утврђује пословну стратегију и пословне
циљеве Предузећа и стара се о њиховој реализацији;
2) усваја извештај о степену реализације
програма пословања;
3) доноси годишњи програм пословања, уз
сагласност оснивача;
4) надзире рад директора;
5) врши унутрашњи надзор над пословањем
Предузећа;
6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство,
унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику
управљања ризицима;
7) утврђује финансијске извештаје Предузећа и
доставља их оснивачу ради давања сагласности;
8) доноси статут уз сагласност Оснивача;
9) одлучује о статусним променама и оснивању
других правних субјеката, уз сагласност Оснивача;
10) доноси одлуку о расподели добити, односно
начину покрића губитка уз сагласност Оснивача;
11) даје сагласност директору за предузимање
послова или радњи у складу са законом, статутом и
одлуком Оснивача;
12) закључује уговоре о раду на одређено време
са директором Предузећа;
13) врши друге послове у складу са законом,
статутом и прописима којима се утврђује правни положај
привредних друштава.
Надзорни одбор не може пренети право
одлучивања о питањима из своје надлежности на
директора или друго лице у Предузећу.
Члан 36.
Председник и чланови Надзорног одбора имају
право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном
одбору.
Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује
Оснивач на основу извештаја о степену реализације
програма пословања Предузећа.
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2) Директор
Члан 37.
Директора Предузећа именује Оснивач на
период од четири године, а на основу спроведеног јавног
конкурса.
Јавни конкурс за именовање директора Предузећа
спроводи се на начин прописан законом којим се уређује
правни положај јавних предузећа.
На услове за именовање директора предузећа,
сходно се примењују одредбе Закона о раду (''Службени
гласник РС'' број 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13).
Статутом ће се одредити и други услови које
лице мора испунити да би могло бити именовано за
директора Предузећа.
Члан 38.
Директор Предузећа заснива радни однос на
одређено време.
Директор Предузећа је јавни функционер у
смислу закона којим се регулише област вршење јавних
функција.
Члан 39.
Директор Предузећа:
1) представља и заступа Предузеће;
2) организује и руководи процесом рада;
3) води пословање Предузећа;
4) одговара за законитост рада Предузећа;
5) предлаже годишњи програм пословања и
предузима мере за његово спровођење;
6) предлаже финансијске извештаје;
7) извршава одлуке Надзорног одбора;
8) врши друге послове утврђене законом и
статутом Предузећа.
Члан 40.
Директор има право на зараду, а може имати
право на стимулацију у случају кад Предузеће послује са
позитивним пословним резултатима.
Одлуку о исплати стимулације доноси Оснивач.
Члан 41.
Директор Предузећа именује се по спроведеном
јавном конкурсу, а у складу са Законом о јавним
предузећима.
Члан 42.
Јавни конкурс за именовање директора
спроводи Комисија за именовања (у даљем тексту:
Комисија), у складу са Законом о јавним предузећима.
Комисију из става 1. овог члана образује
Оснивач.
Комисија има председника и четири члана.
Председника и три члана Комисије предлаже
Општинско веће Општине Бор, а четврти члан Комисије
именује на предлог Сталне конференције градова и
општина.
Председник и чланови Комисије именују се на
период од три године.
Члан 43.
Мандат директора престаје истеком периода на
који је именован, оставком и разрешењем.
Члан 44.
Оставка се у писаној форми подноси Оснивачу.
Члан 45.
Оснивач разрешава директора пре истека рока
на који је именован:
1) уколико у току трајања мандата престане да
испуњава услове за директора Предузећа;
2) уколико се утврди да је, због нестручног,
несавесног обављања дужности и поступања супротног
пажњи доброг привредника и озбиљних пропуста у
доношењу и извршавању одлука и организовању послова
у Предузећу, дошло до знатног одступања од
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остваривања основног циља пословања Предузећа,
односно од плана пословања Предузећа;
3) уколико у току трајања мандата буде
правноснажно осуђен на условну или безусловну казну
затвора;
4) у другим случајевима прописаним законом.
Члан 46.
Оснивач може разрешити директора пре истека
рока на који је именован:
1) уколико не спроведе годишњи програм
пословања;
2) уколико усвојени програм не спроводи у
складу са смерницама економске политике у области
зарада;
3) уколико не поштује рокове за измирење
обавеза Предузећа према привредним субјектима
утврђених законом којим се регулишу рокови измирења
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама;
4) уколико не извршава одлуке Надзорног
одбора;
5) уколико се утврди да делује на штету
Предузећа кршењем директорских дужности, несавесним
понашањем или на други начин;
6) уколико се утврди да је, због нестручног,
несавесног обављања дужности и поступања супротног
пажњи доброг привредника и озбиљних пропуста у
доношењу и извршавању одлука и организовању послова
у Предузећу, дошло до одступања од остваривања
основног циља пословања Предузећа, односно од плана
пословања Предузећа;
7) уколико не примени рачуноводствене
стандарде у припреми финансијских извештаја;
8) у другим случајевима прописаним законом.
Предлог за разрешење директора Предузећа
може поднети Надзорни одбор Предузећа. Предлог мора
бити образложен, са прецизно наведеним разлозима због
којих се предлаже разрешење.
Члан 47.
Директор Предузећа ће бити суспендован
уколико против директора ступи на снагу оптужница за
кривична дела против привреде, правног саобраћаја или
службене дужности.
Оснивач доноси решење о суспензији.
Суспензија траје док се поступак правоснажно
не оконча.
Члан 48.
Оснивач може именовати вршиоца дужности
директора у следећим случајевима:
1) уколико директору престане мандат због
истека периода на који је именован, због подношења
оставке или у случају разрешења пре истека мандата;
2) уколико буде донето решење о суспензији
директора;
3) у случају смрти или губитка пословне
способности директора.
Вршилац дужности може бити именован на
период који није дужи од шест месеци.
У нарочито оправданим случајевима Оснивач
може донети одлуку о именовању вршиоца дужности
директора на још један период од шест месеци.
VII ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ
Члан 49.
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:
1) промену унутрашње организације Предузећа;
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2) разрешава директора и именује привременог
директора Предузећа;
3) граничење права појединих делова Предузећа
да иступају у правном промету са трећим лицима;
4) ограничење у погледу права располагања
појединим средствима у јавној својини.
Члан 50.
Штрајк је прекид рада који запослени
организују ради заштите својих професионалних и
економских интереса по основу рада.
У Предузећу
право на штрајк запослени
остварују у складу са законом, колективним уговором и
посебним актом Оснивача.
У случају штрајка радника мора се обезбедити
минимум процеса рада у обављању делатности од општег
интереса.
Минимум процеса рада утврђује Оснивач,
посебном одлуком у складу са законом.
У случају да се у предузећу не обезбеде услови
за остваривањем процеса рада, Општинско веће Општине
Бор, предузима неопходне мере, ако оцени да могу
наступити штетне последице за живот и здравље људи
или њихову безбедност и безбедност имовине или друге
штетне неотклоњиве последице, и то:
1) увођење радне овабезе;
2) радно ангажовање запослених из других
техничко-технолошких система или запошљавање и
радно ангажовање нових лица;
3) покретање поступка за утврђивање
одговорности директора и председника и чланова
надзорног одбора Предузећа.
Члан 51.
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 овом
одлуком.
Члан 52.
Права, обавезе и одговорности запослених из
радног односа уређују се колективним уговором
Предузећа у складу са законом.
Колективни уговор Предузећа
мора бити
сагласан са законом, општим и посебним колективним
уговором.
Члан 53.
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.
Члан 54.
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.
Члан 55.
Рад Предузећа је јаван.
За јавност рада Предузећа
одговоран је
директор.
Јавност у раду Предузећа, обезбеђује се
редовним извештавањем јавности о Програму рада
Предузећа и реализацији Програма, као и о другим
чињеницама које могу бити од интереса за јавност, а
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нарочито: о ревидираним финансијским годишњим
извештајима, као и о мишљењу овлашћеног ревизора на
тај извештај, извештај о посебним или ванредним
ревизијама, о саставу надзорног одбора, о имену
директора, о организационој структури Предузећа, као и
о начину комуникације са јавношћу.
Предузеће је дужно да усвојени програм
пословања и тромесечне извештаје о реализацији
годишњег програма пословања, ревидиране финансијске
годишње извештаје, као и мишљење овлашћеног
ревизора на те извештаје, састав и контакте надзорног
одбора и директора, као и друга питања значајна за
јавност, објављује на својој интернет страници.
Члан 56.
Доступност информација од јавног значаја
Предузеће врши у складу са одредбама закона који
регулише област слободног приступа информацијама од
јавног значаја.
Члан 57.
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.
VIII СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ
Члан 58.
Општи акти Предузећа су Статут и други општи
акти утврђени законом.
Статут је основни општи акт Предузећа .
Други општи акти Предузећа морају бити у
сагласности са Статутом Предузећа.
Појединачни акти које доносе органи и
овлашћени појединци у Предузећу, морају бити у складу
са општим актима Предузећа.
IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 59.
Предузеће је дужно да Статут усагласи са овом
одлуком у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове
одлуке.
Остала општа акта надлежни органи Предузећа
су дужни да ускладе у року од 30 дана од дана ступања
на снагу статута Предузећа.
Члан 60.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о оснивању Јавног предузећа ''Штампа, радио и
филм'' Бор (''Службени лист општина'', број 9/02пречишћен текст и 13/06 и „Службени лист општине
Бор“ бр.13/08 и 15/12).
Члан 61.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 022-74/2013-I
У Бору, 18. јуна 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Добрица Ђурић, с.р.
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На основу члана 20. и 32. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07), члана
4, 5. и 65. став 1. Закона о јавним предузећима
(''Службени гласник РС'', бр. 119/12) и члана 43. Статута
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08 и
3/13), Скупштине општине Бор, на седници одржаној
дана 18. јуна 2013. године, донела је
О Д Л У К У
О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ БОРА''
БОР
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Члан 6.
Предузеће
има статус правног лица, са
правима, обавезама и одговорностима утврђеним
законом, у правном промету са трећим лицима има сва
овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун.
Члан 7.
Предузеће
за своје обавезе одговара
целокупном својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе Предузећа,
осим у случајевима прописаним законом.
Члан 8.
Предузеће заступа и представља директор.

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком врши се промена оснивачког
акта – Одлуке о оснивању Јавног предузећа ''Дирекција
за изградњу Бора'' Бор (''Службени лист општина'', бр.
5/97,11/01,13/06 и ''Службени лист општине Бор'',
бр.13/08 и 12/10) којим је организовано као јавно
предузеће уписано у регистар Агенције за привредне
регистре Решењем БД. 28088/2005 од 30.06.2005.године,
ради усклађивања са одредбама Закона о јавним
предузећима.
Члан 2.
Оснива се Јавно предузеће ''Дирекција за
изградњу Бора'' Бор (у даљем тексту: Предузеће) ради
обезбеђивања услова за уређивање, у потребу,
унапређивање и заштиту грађевинског земљишта .
Члан 3.
Предузеће се оснива и послује ради
обезбеђивања трајног обављања делатности од општег
интереса и уредног задовољавања потреба крајњих
корисника услуга.
Члан 4.
Овом одлуком, у складу са Законом о јавним
предузећима, регулисана су права и обавезе оснивача и
предузећа у обављању делатности од општег интереса, а
нарочито:
1) назив и седиште оснивача;
2) пословно име и седиште предузећа;
3) претежна делатност предузећа;
4) права, обавезе и одговорности оснивача
према предузећу и предузећа према оснивачу;
5) услови и начин утврђивања и распоређивања
добити, односно начину покрића губитака и сношењу
ризика;
6) услови и начин задуживања предузећа;
7) заступање предузећа;
8) износ основног капитала, као и опис, врста и
вредност неновчаног улога;
9) органи предузећа;
10) имовина која се не може отуђити;
11) располагање (отуђење и прибављање)
стварима у јавној својини која су пренета у својину
предузећа у складу са законом;
12) заштита животне средине;
13) друга питања од значаја за несметано
обављање делатности за коју се оснива Предузеће.
Члан 5.
Оснивач Предузећа је Општина Бор, улица
Моше Пијаде број 3.
Права оснивача остварује Скупштина општине
Бор (у даљем тексту: Оснивач).

Члан 9.
Предузеће послује под следећим пословним
именом: Јавно предузеће ''Дирекција за изградњу Бора''
Бор.
Скраћено пословно име је: ЈП ''Дирекција за
изградњу Бора'' Бор.
О промени пословног имена одлучује Надзорни
одбор Предузећа уз сагласност Оснивача.
Члан 10.
Седиште Предузећа је у Бору, Николе Пашића
14
О промени седишта Предузећа
Надзорни одбор, уз сагласност Оснивача.

одлучује

Члан 11.
Предузеће има печат и штамбиљ чији се
изглед и садржина утврђују статутом.
Члан 12.
Предузеће се за обављање своје делатности
утврђене овом одлуком уписује у регистар, у складу са
законом којим се уређује правни положај привредних
друштава и поступак регистрације.
Предузеће

Члан 13.
послује као

јединствена

радна

целина.
Актом директора Предузећа уређује
унутрашња организација и систематизација послова.

се

II ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 14.
Претежна делатност Предузећа је:
71.12инжењерске делатности и техничко
саветовање.
Осим претежне делатности Предузеће ће
обављати и друге делатности и то:
42.11 изградња путева и аутопутева,
42.21 изградња водовода,
43.11 рушење објеката,
43.21 постављање електричних инсталација,
71.11 архитектонска делатност.
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.
Предузеће обавља послове спољнотрговинског
промета из оквира регистрованих делатности.
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Члан 15.
Предузеће може да оснује зависно друштво
капитала за обављање делатности из члана 14. ове
Одлуке, у складу са Законом о привредним друштвима, а
према зависном друштву капитала има права, обавезе и
одговорности које има општина Бор, као оснивач према
Предузећу.
На одлуку из става 1. овог члана сагласност даје
Оснивач.
III ИМОВИНА ПРЕДУЗЕЋА
Члан 16.
Укупан основни капитал Предузећа чини
неновчани улог у основним средствима у укупном
износу од 425.374,12 динара.
Члан 17.
Имовину Предузећа чине право својине на
покретним и непокретним стварима, новчаним
средствима и хартијама од вредности и друга имовинска
права која су пренета у својину Предузећа укључујући и
право коришћења на стварима у јавној својини Општине.
Предузеће може користити средства у јавној и
другим облицима својине, у складу са законом, одлуком
оснивача и посебним уговором којим се регулишу
међусобни односи, права и обавезе Предузећа са једне и
Општине, као оснивача, са друге стране.
Члан 18.
Предузеће не може да отуђи објекте и друге
непокретности, постројења и уређаје који су у функцији
обављања делатности од општег интереса, осим ради
њихове замене због дотрајалости, модернизације или
техничко – технолошких унапређења.
Члан 19.
Прибављање и отуђење имовине веће вредности
која је у непосредној функцији обављања делатности од
општег интереса врши се уз сагласност Оснивача.
Под прибављањем и отуђењем имовине веће
вредности сматра се пренос или више повезаних преноса,
чији је предмет прибављање или отуђење имовине чија
тржишна вредност у моменту доношења одлуке
представља најмање 30% од књиговодствене вредности
имовине предузећа у последњем годишњем билансу
стања.
Члан 20.
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.
Члан 21.
О повећању или смањењу основног капитала
Предузећа одлучује Оснивач у складу са законом.
Члан 22.
Предузеће у обављању својих делатности, стиче
и прибавља средства из следећих извора:
1) продајом производа и услуга,
2) из кредита,
3) из донација и поклона,
4) из буџета Оснивача и
5) из осталих извора, у складу са законом.
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Члан 23.
Унапређење рада и развоја Предузећа, заснива
се на дугорочном и средњерочном плану рада и развоја,
који доноси Надзорни одбор.
За сваку календарску годину Предузеће доноси
годишњи програм пословања (у даљем тексту: програм)
и доставља га Оснивачу ради давања сагласности,
најкасније до 1. децембра текуће године за наредну
годину. Програм се сматра донетим када на њега
сагласност да Оснивач. Садржина програма, као и
питања која се односе на последице недоношења
програма, прописани су законом којим се уређује правни
положај јавних предузећа. Предузеће је дужно да у
складу са законом којим се уређује правни положај
јавних предузећа, омогући надлежним органима праћење
реализације програма и контролу редовности плаћања.
IV ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА
Члан 24.
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
на информисање о пословању
Предузећа;
- право
на учествовање у расподели
ликвидационе или стечајне масе, након престанка
Предузећа стечајем или ликвидацијом, а по измирењу
обавеза и
- друга права у складу са законом.
Члан 25.
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;
- тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и др)
осим ако другим актом није предвиђено да ту сагласност
даје други државни орган;
располагање (прибављање и отуђење)
средствима у јавној својини која су пренета у својину
Предузећа, веће вредности, која је у непосредној
функцији 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
овом одлуком.
Члан 26.
Председник Општине даје сагласност на:
1) акт о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места;
2) претходну сагласност на повећање броја
запослених.
Члан 27.
Предузеће је дужно да делатност од општег
интереса за коју је основано обавља на начин којим се
обезбеђује стално, континуирано и квалитетно пружање
услуга крајњим корисницима, такође 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
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обављања делатности од општег интереса због које је
основано.
V ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ И РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ
Члан 28.
Предузеће послује по тржишним условима, у
складу са законом, 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 стално, 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.
Члан 29.
Добит Предузећа утврђена у складу са законом,
може се расподелити за повећање основног капитала,
резерве или за друге намене, у складу са законом и
посебном одлуком Оснивача.
Пословни резултат Предузећа утврђује се у
временским периодима, на начин и по поступку
утврђеним законом.
Одлуку о распоређивању добити доноси
Надзорни одбор, уз сагласност Оснивача.
Одлуку о начину покрића губитка Предузећа
доноси Надзорни одбор, уз сагласност Оснивача.
VI ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 30.
Управљање у Предузећу је организовано као
једнодомно.
Органи предузећа су:
1) Надзорни одбор,
2) Директор.
1) Надзорни одбор
Члан 31.
Надзорни одбор има три члана и то
председника и два члана које именује Оснивач, на период
од четири године, под условима, на начин и по поступку
утврђеним законом.
Један члан Надзорног одбора именује се из
реда запослених, на начин и по постпку који је утврђен
статутом Предузећа.
Члан 32.
За председника и чланове Надзорног одбора
именује се лице које испуњава следеће услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање трећег или
другог степена, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године;
3) да је стручњак у једној или више области из
које је делатност од општег интереса за чије обављање је
основано Предузеће;
4) најмање три године искуства на руководећем
положају;
5) да поседује стручност из области финансија,
права или корпоративног управљања;
6) да није осуђивано на условну или безусловну
казну за кривична дела против привреде, правног
саобраћаја или службене дужности, као и да му није
изречена мера безбедности забране обављања претежне
делатности Предузећа.
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Члан 33.
Мандат председнику и члановима Надзорног
одбора престаје истеком периода на који су именовани,
оставком или разрешењем.
Председник и чланови Надзорног одбора
разрешавају се пре истека периода на који су именовани,
уколико:
1) надзорни одбор не достави оснивачу на
сагласност годишњи Програм пословања;
2) оснивач не прихвати финансијски извештај
Предузећа;
3) пропусте да предузму неопходне мере пред
надлежним органима у случају постојања сумње да
одговорно лице Предузећа делује на штету Предузећа
кршењем
директорских
дужности,
несавесним
понашањем и на други начин.
Председник и чланови Надзорног одбора могу
се разрешити пре истека периода на који су именовани,
уколико Предузеће не испуни годишњи програм
пословања или не оствари кључне показатеље учинка.
Председник и чланови Надзорног одбора којима
је престао мандат, дужни су да врше своје дужности до
именовања новог Надзорног одбора, односно именовање
новог председника или члана Надзорног одбора.
Члан 34.
Надзорни одбор:
1) утврђује пословну стратегију и пословне
циљеве предузећа и стара се о њиховој реализацији;
2) усваја извештај о степену реализације
програма пословања;
3) доноси годишњи програм пословања, уз
сагласност Оснивача;
4) надзире рад директора;
5) врши унутрашњи надзор над пословањем
Предузећа;
6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство,
унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику
управљања ризицима;
7) утврђује финансијске извештаје Предузећа и
доставља их Оснивачу ради давања сагласности;
8) доноси статут уз сагласност Оснивача;
9) одлучује о статусним променама и оснивању
других правних субјеката, уз сагласност Оснивача;
10) доноси одлуку о расподели добити, односно
начину покрића губитка уз сагласност Оснивача;
11) даје сагласност директору за предузимање
послова или радњи у складу са законом, Статутом и
одлуком Оснивача;
12) закључује уговоре о раду на одређено време
са директором Предузећа.
13) врши друге послове у складу са овим
законом, статутом и прописима којима се утврђује
правни положај привредних друштава.
Надзорни одбор не може пренети право
одлучивања о питањима из своје надлежности на
директора или друго лице у Предузећу.
Члан 35.
Председник и чланови Надзорног одбора имају
право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном
одбору.
Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује
оснивач на основу извештаја о степену реализације
Програма пословања Предузећа.
2) Директор
Члан 36.
Директора Предузећа именује Оснивач на
период од четири године, а на основу спроведеног јавног
конкурса.
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Јавни конкурс за именовање директора Предузећа
спроводи се на начин прописан законом којим се уређује
правни положај јавних предузећа.
На услове за именовање директора предузећа,
сходно се примењују одредбе Закона о раду (''Службени
гласник РС'' број 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13).
Статутом ће се одредити и други услови које
лице мора испунити да би могло бити именовано за
директора Предузећа.
Члан 37.
Директор Предузећа заснива радни однос на
одређено време.
Директор Предузећа је јавни функционер у
смислу закона којим се регулише област вршење јавних
функција.
Члан 38.
Директор Предузећа:
1) представља и заступа Предузеће;
2) организује и руководи процесом рада;
3) води пословање Предузећа;
4) одговара за законитост рада Предузећа;
5) предлаже годишњи Програм пословања и
предузима мере за његово спровођење;
6) предлаже финансијске извештаје;
7) извршава одлуке Надзорног одбора;
8) врши друге послове утврђене законом и
статутом Предузећа.
Члан 39.
Директор има право на зараду, а може имати
право на стимулацију у случају кад предузеће послује са
позитивним пословним резултатима.
Одлуку о исплати стимулације доноси Оснивач.
Члан 40.
Директор Предузећа именује се по спроведеном
јавном конкурсу, а у складу са Законом о јавним
предузећима.
Члан 41.
Јавни конкурс за именовање директора
спроводи Комисија за именовања (у даљем тексту:
Комисија), у складу са Законом о јавним предузећима.
Комисију из става 1. овог члана образује
Оснивач.
Комисија има председника и четири члана.
Председника и три члана Комисије предлаже
Општинско веће Општине Бор, а четврти члан Комисије
именује на предлог Сталне конференције градова и
општина.
Председник и чланови Комисије именују се на
период од три године.
Члан 42.
Мандат директора престаје истеком периода на
који је именован, оставком и разрешењем.
Члан 43.
Оставка се у писаној форми подноси Оснивачу.
Члан 44.
Оснивач разрешава директора пре истека рока
на који је именован:
1) уколико у току трајања мандата престане да
испуњава услове за директора Предузећа;
2) уколико се утврди да је, због нестручног,
несавесног обављања дужности и поступања супротног
пажњи доброг привредника и озбиљних пропуста у
доношењу и извршавању одлука и организовању послова
у Предузећу, дошло до знатног одступања од
остваривања основног циља пословања Предузећа,
односно од плана пословања Предузећа;
3) уколико у току трајања мандата буде
правноснажно осуђен на условну или безусловну казну
затвора;
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4) у другим случајевима прописаним законом.
Члан 45.
Оснивач може разрешити директора пре истека
рока на који је именован:
1) уколико не спроведе годишњи програм
пословања;
2) уколико усвојени програм не спроводи у
складу са смерницама економске политике у области
зарада;
3) уколико не поштује рокове за измирење
обавеза Предузећа према привредним субјектима
утврђених законом којим се регулишу рокови измирења
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама;
4) уколико не извршава одлуке Надзорног
одбора;
5) уколико се утврди да делује на штету
Предузећа кршењем директорских дужности, несавесним
понашањем или на други начин;
6) уколико се утврди да је, због нестручног,
несавесног обављања дужности и поступања супротног
пажњи доброг привредника и озбиљних пропуста у
доношењу и извршавању одлука и организовању послова
у Предузећу, дошло до одступања од остваривања
основног циља пословања Предузећа, односно од плана
пословања Предузећа;
7) уколико не примени рачуноводствене
стандарде у припреми финансијских извештаја;
8) у другим случајевима прописаним законом.
Предлог за разрешење директора Предузећа
може поднети Надзорни одбор Предузећа. Предлог мора
бити образложен, са прецизно наведеним разлозима због
којих се предлаже разрешење.
Члан 46.
Директор Предузећа ће бити суспендован
уколико против директора ступи на снагу оптужница за
кривична дела против привреде, правног саобраћаја или
службене дужности.
Оснивач доноси решење о суспензији.
Суспензија траје док се поступак правоснажно
не оконча.
Члан 47.
Оснивач може именовати вршиоца дужности
директора у следећим случајевима:
1) уколико директору престане мандат због
истека периода на који је именован, због подношења
оставке или у случају разрешења пре истека мандата;
2) уколико буде донето решење о суспензији
директора;
3) у случају смрти или губитка пословне
способности директора.
Вршилац дужности може бити именован на
период који није дужи од шест месеци.
У нарочито оправданим случајевима Оснивач
може донети одлуку о именовању вршиоца дужности
директора на још један период од шест месеци.
VII ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ
Члан 48.
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;
- разрешава директора и именује привременог
директора Предузећа;
- ограничење права појединих делова Предузећа
да иступају у правном промету са трећим лицима;
- ограничење у погледу права располагања
појединим средствима у јавној својини.
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Члан 49.
Штрајк је прекид рада који запослени
организују ради заштите својих професионалних и
екомских интереса по основу рада.
У Предузећу
право на штрајк запослени
остварују у складу са законом, колективним уговором и
посебним актом Оснивача.
У случају штрајка радника мора се обезбедити
минимум процеса рада у обављању делатности од општег
интереса.
Минимум процеса рада утврђује Оснивач,
посебном одлуком у складу са законом.
Уколико се услови не обезбеде Општинско веће
Општине Бор, предузима неопходне мере, ако оцени да
могу наступити штетне последице за живот и здравље
људи или њихову безбедност и безбедност имовине или
друге штетне неотклоњиве последице, и то:
- увођење радне овабезе;
- радно ангажовање запослених из других техничкотехнолошких система или запошљавање и радно
ангажовање нових лица;
- покретање поступка за утврђивање одговорности
директора и председника и чланова Надзорног одбора
Предузећа.
Члан 50.
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 овом
одлуком.
Члан 51.
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.
Члан 52.
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.
Члан 53.
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.
Члан 54.
Рад Предузећа је јаван.
За јавност рада Предузећа
одговоран је
директор.
Јавност у раду Предузећа, обезбеђује се
редовним извештавањем јавности о програму рада
предузећа и реализацији програма, као и о другим
чињеницама које могу бити од интереса за јавност, а
нарочито: о ревидираним финансијским годишњим
извештајима, као и о мишљењу овлашћеног ревизора на
тај извештај, извештај о посебним или ванредним
ревизијама, о саставу надзорног одбора, о имену
директора, о организационој структури јавног предузећа,
као и о начину комуникације са јавношћу.
Предузеће је дужно да усвојени програм
пословања и тромесечне извештаје о реализацији
годишњег програма пословања, ревидиране финансијске
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годишње извештаје, као и мишљење овлашћеног
ревизора на те извештаје, састав и контакте надзорног
одбора и директора, као и друга питања значајна за
јавност, објављује на својој интернет страници.
Члан 55.
Доступност информација од јавног значаја
Предузеће врши у складу са одредбама закона који
регулише област слободног приступа информацијама од
јавног значаја.
Члан 56.
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.
VIII СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ
Члан 57.
Општи акти Предузећа су Статут и други општи
акти утврђени 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 .
IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 58.
Предузеће је дужно да Статут усагласи са овом
Одлуком у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове
одлуке.
Остала општа акта надлежни органи Предузећа
су дужни да ускладе у року од 30 дана од дана ступања
на снагу Статута Предузећа.
Члан 59.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о оснивању Јавног предузећа ''Дирекција за
изградњу Бора'' Бор (''Службени лист општина'', бр.
5/97,11/01,13/06 и ''Службени лист општине Бор'',
бр.13/08 и 12/10).
Члан 60.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 022-75/2013-I
У Бору, 18. јуна 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Добрица Ђурић, с.р.

18. јун 2013.
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На основу члана 20. и 32. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07), члана
4., 5. и 65. став 1. Закона о јавним предузећима
(''Службени гласник РС'', бр. 119/12) и члана 43. Статута
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08 и
3/13), Скупштине општине Бор, на седници одржаној
дана 18. јуна 2013. године, донела је

Члан 7.
Предузеће
за своје обавезе одговара
целокупном својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе Предузећа,
осим у случајевима прописаним законом.

О Д Л У К У
О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ''ЗООЛОШКИ ВРТ'' БОР

Члан 9.
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.

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком врши се промена оснивачког
акта – Одлуке о оснивању Јавног предузећа ''Зоолошки
врт'' Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 9/11 ) којим
је основано као јавно предузеће уписано у регистар
Агенције за привредне регистре Решењем БД.147805 од
08.12.2011. године, ради усклађивања са одредбама
Закона о јавним предузећима.
Члан 2.
Оснива се Јавно предузеће ''Зоолошки врт'' Бор
(у даљем тексту: Предузеће) ради обезбеђивања услова за
обављање делатности чувања и приказивања животиња у
зоолошком врту у Бору.
Члан 3.
Предузеће се оснива и послује ради
обезбеђивања трајног обављања делатности од општег
интереса и уредног задовољавања потреба крајњих
корисника услуга.
Члан 4.
Овом одлуком, у складу са Законом о јавним
предузећима, регулисана су права и обавезе оснивача и
Предузећа у обављању делатности од општег интереса, а
нарочито:
1) назив и седиште оснивача;
2) пословно име и седиште предузећа;
3) претежна делатност предузећа;
4) права, обавезе и одговорности оснивача
према предузећу и предузећа према оснивачу;
5) услови и начин утврђивања и распоређивања
добити, односно начину покрића губитака и сношењу
ризика;
6) услови и начин задуживања предузећа;
7) заступање предузећа;
8) износ основног капитала, као и опис, врста и
вредност неновчаног улога;
9) органи предузећа;
10) имовина која се не може отуђити;
11) располагање (отуђење и прибављање)
стварима у јавној својини која су пренета у својину
Предузећа у складу са законом;
12) заштита животне средине;
13) друга питања од значаја за несметано
обављање делатности за коју се оснива предузеће.
Члан 5.
Оснивач Предузећа је Општина Бор, улица
Моше Пијаде број 3.
Права оснивача остварује Скупштина општине
Бор (у даљем тексту: Оснивач).
Члан 6.
Предузеће
има статус правног лица, са
правима, обавезама и одговорностима утврђеним
законом, у правном промету са трећим лицима има сва
овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун.

Члан 8.
Предузеће заступа и представља директор.

Члан 10.
Седиште Предузећа је у Бору, улица Др.
Миловановића бб.
О промени седишта Предузећа одлучује
Надзорни одбор, уз сагласност Оснивача.
Члан 11.
Предузеће има печат и штамбиљ чији се
изглед и садржина утврђују статутом.
Члан 12.
Предузеће се за обављање своје делатности
утврђене овом одлуком уписује у регистар, у складу са
законом којим се уређује правни положај привредних
друштава и поступак регистрације.
Предузеће

Члан 13.
послује као

јединствена

радна

целина.
Актом директора Предузећа уређује
унутрашња организација и систематизација послова.

се

II ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 14.
Претежна делатност Предузећа је:
91.04 делатност ботаничких и зоолошких
вртова и заштита природних вредности.
Осим претежне делатности Предузеће ће
обављати и друге делатности и то:
47.11 трговина на мало у неспецијализованим
продавницама, претежно храном, пићем и дуваном.
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.
Предузеће је дужно да делатност из става 1.
овог члана обавља на начин којим ће се обезбедити
континуирано, уредно и квалитетно задовољавање
потреба животиња и безбедност посетилаца.
Предузеће обавља делатност из става 1. овог
члана на начин којим се штите животиње, а у складу са
прописима који регулишу ову област.
Члан 15.
Предузеће може да оснује зависно друштво
капитала за обављање делатности из члана 14. ове
одлуке, у складу са Законом о привредним друштвима, а
према зависном друштву капитала има права, обавезе и
одговорности које има Општина Бор, као оснивач према
Предузећу.
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На одлуку из става 1. овог члана сагласност даје
Оснивач.
III ИМОВИНА ПРЕДУЗЕЋА
Члан 16.
Укупан основни капитал Предузећа чини улог у
новцу у укупном износу од 51.687,75 динара.
Члан 17.
Имовину Предузећа чине право својине на
покретним и непокретним стварима, новчаним
средствима и хартијама од вредности и друга имовинска
права која су пренета у својину Предузећа укључујући и
право коришћења на стварима у јавној својини Општине.
Предузеће може користити средства у јавној и
другим облицима својине, у складу са законом, одлуком
оснивача и посебним уговором којим се регулишу
међусобни односи, права и обавезе Предузећа са једне и
Општине, као оснивача, са друге стране.
Члан 18.
Предузеће не може да отуђи објекте и друге
непокретности, постројења и уређаје који су у функцији
обављања делатности од општег интереса, осим ради
њихове замене због дотрајалости, модернизације или
техничко – технолошких унапређења.
Члан 19.
Прибављање и отуђење имовине веће вредности
која је у непосредној функцији обављања делатности од
општег интереса врши се уз сагласност Оснивача.
Под прибављањем и отуђењем имовине веће
вредности сматра се пренос или више повезаних преноса,
чији је предмет прибављање или отуђење имовине чија
тржишна вредност у моменту доношења одлуке
представља најмање 30% од књиговодствене вредности
имовине предузећа у последњем годишњем билансу
стања.
Члан 20.
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.
Члан 21.
О повећању или смањењу основног капитала
Предузећа одлучује Општина, као оснивач, у складу са
законом.
Члан 22.
Предузеће у обављању својих делатности, стиче
и прибавља средства из следећих извора:
1) продајом производа и услуга,
2) из кредита,
3) из донација и поклона,
4) из буџета Оснивача и
5) из осталих извора, у складу са законом.
Члан 23.
Елементи за образовање цена производа и
услуга Предузећа уређују се посебном одлуком, коју
доноси Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у
складу са законом.
Члан 24.
Предузеће је обавезно да захтев за измену цена
производа и услуга укључи у свој годишњи Програм
пословања, у складу са чланом 25. ове одлуке.
Када се значајније промене вредности
елемената, који су укључени у методологију за
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обрачунавање цена, Предузеће може да током пословне
године 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.
Члан 25.
Унапређење рада и развоја Предузећа, заснива
се на дугорочном и средњерочном плану рада и развоја,
који доноси надзорни одбор.
За сваку календарску годину јавно предузеће
доноси годишњи програм пословања (у даљем тексту:
програм) и доставља га оснивачу ради давања
сагласности, најкасније до 1. децембра текуће године за
наредну годину.
Програм се сматра донетим када на
њега сагласност да оснивач.
Садржина програма, као и питања која се
односе на последице недоношења програма, прописани
су законом којим се уређује правни положај јавних
предузећа. Предузеће је дужно да у складу са законом
којим се уређује правни положај јавних предузећа,
омогући надлежним органима праћење реализације
програма и контролу редовности плаћања.
IV ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА
Члан 26.
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
на информисање о пословању
Предузећа;
-право
на
учествовање
у
расподели
ликвидационе или стечајне масе, након престанка
Предузећа стечајем или ликвидацијом, а по измирењу
обавеза и
- друга права у складу са законом.
Члан 27.
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;
- тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и др)
осим ако другим актом није предвиђено да ту сагласност
даје други државни орган;
-располагање
(прибављање
и
отуђење)
средствима у јавној својини која су пренета у својину
Предузећа, веће вредности, која је у непосредној
функцији 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
овом одлуком.
Члан 28.
Предузеће је дужно да делатност од општег
интереса за коју је основано обавља на начин којим се
обезбеђује стално, континуирано и квалитетно пружање
услуга крајњим корисницима, такође је дужно да
предузима мере и активности за редовно одржавање и
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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.
V ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ И РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ
Члан 29.
Предузеће послује по тржишним условима, у
складу са законом, 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 стално, 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.
Члан 30.
Добит Предузећа утврђена у складу са законом,
може се расподелити за повећање основног капитала,
резерве или за друге намене, у складу са законом и
посебном одлуком Оснивача.
Пословни резултат Предузећа утврђује се у
временским периодима, на начин и по поступку
утврђеним законом.
Одлуку о распоређивању добити доноси
Надзорни одбор, уз сагласност Оснивача.
Одлуку о начину покрића губитка Предузећа
доноси Надзорни одбор, уз сагласност Оснивача.
VI ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 31.
Управљање у Предузећу је организовано као
једнодомно.
Органи предузећа су:
1) Надзорни одбор,
2) Директор.
1) Надзорни одбор
Члан 32.
Надзорни одбор има три члана и то
председника и два члана које именује Оснивач, на период
од четири године, под условима, на начин и по поступку
утврђеним законом.
Један члан Надзорног одбора именује се из
реда запослених, на начин и по постпку који је утврђен
Статутом Предузећа.
Члан 33.
За председника и чланове Надзорног одбора
именује се лице које испуњава следеће услове:
- да је пунолетно и пословно способно;
- да има стечено високо образовање трећег или
другог степена, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године;
- да је стручњак у једној или више области из
које је делатност од општег интереса за чије обављање је
основано Предузеће;
- најмање три године искуства на руководећем
положају;
- да поседује стручност из области финансија,
права или корпоративног управљања;
- да није осуђивано на условну или безусловну
казну за кривична дела против привреде, правног
саобраћаја или службене дужности, као и да му није
изречена мера безбедности забране обављања претежне
делатности Предузећа.
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Члан 34.
Мандат председнику и члановима Надзорног
одбора престаје истеком периода на који су именовани,
оставком или разрешењем.
Председник и чланови Надзорног одбора
разрешавају се пре истека периода на који су именовани,
уколико:
- надзорни одбор не достави оснивачу на
сагласност годишњи програм пословања;
- оснивач не прихвати финансијски извештај
Предузећа;
- пропусте да предузму неопходне мере пред
надлежним органима у случају постојања сумње да
одговорно лице Предузећа делује на штету Предузећа
кршењем
директорских
дужности,
несавесним
понашањем и на други начин.
Председник и чланови Надзорног одбора могу
се разрешити пре истека периода на који су именовани,
уколико Предузеће не испуни годишњи програм
пословања или не оствари кључне показатеље учинка.
Председник и чланови Надзорног одбора којима
је престао мандат, дужни су да врше своје дужности до
именовања новог Надзорног одбора, односно именовање
новог председника или члана Надзорног одбора.
Члан 35.
Надзорни одбор:
1) утврђује пословну стратегију и пословне
циљеве Предузећа и стара се о њиховој реализацији;
2) усваја извештај о степену реализације
програма пословања;
3) доноси годишњи програм пословања, уз
сагласност Оснивача;
4) надзире рад директора;
5) врши унутрашњи надзор над пословањем
Предузећа;
6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство,
унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику
управљања ризицима;
7) утврђује финансијске извештаје Предузећа и
доставља их Оснивачу ради давања сагласности;
8) доноси статут уз сагласност Оснивача;
9) одлучује о статусним променама и оснивању
других правних субјеката, уз сагласност Оснивача;
10) доноси одлуку о расподели добити, односно
начину покрића губитка уз сагласност Оснивача;
11) даје сагласност директору за предузимање
послова или радњи у складу са законом, статутом и
одлуком Оснивача;
12) закључује уговоре о раду на одређено време
са директором Предузећа;
13) врши друге послове у складу са овим
законом, статутом и прописима којима се утврђује
правни положај привредних друштава.
Надзорни одбор не може пренети право
одлучивања о питањима из своје надлежности на
директора или друго лице у Предузећу.
Члан 36.
Председник и чланови Надзорног одбора имају
право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном
одбору.
Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује
оснивач на основу извештаја о степену реализације
програма пословања Предузећа.
2) Директор
Члан 37.
Директора Предузећа именује Оснивач на
период од четири године, а на основу спроведеног јавног
конкурса.
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Јавни конкурс за именовање директора Предузећа
спроводи се на начин прописан законом којим се уређује
правни положај јавних предузећа.
На услове за именовање директора предузећа,
сходно се примењују одредбе Закона о раду (''Службени
гласник РС'' број 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13).
Статутом ће се одредити и други услови које
лице мора испунити да би могло бити именовано за
директора Предузећа.
Члан 38.
Директор Предузећа заснива радни однос на
одређено време.
Директор Предузећа је јавни функционер у
смислу закона којим се регулише област вршење јавних
функција.
Члан 39.
Директор Предузећа:
1) представља и заступа Предузеће;
2) организује и руководи процесом рада;
3) води пословање Предузећа;
4) одговара за законитост рада Предузећа;
5) предлаже годишњи програм пословања и
предузима мере за његово спровођење;
6) предлаже финансијске извештаје;
7) извршава одлуке Надзорног одбора;
8) врши друге послове утврђене законом и
статутом Предузећа.
Члан 40.
Директор има право на зараду, а може имати
право на стимулацију у случају кад предузеће послује са
позитивним пословним резултатима.
Одлуку о исплати стимулације доноси Оснивач.
Члан 41.
Директор Предузећа именује се по спроведеном
јавном конкурсу, а у складу са Законом о јавним
предузећима.
Члан 42.
Јавни конкурс за именовање директора
спроводи Комисија за именовања (у даљем тексту:
Комисија), у складу са Законом о јавним предузећима.
Комисију из става 1. овог члана образује
Оснивач.
Комисија има председника и четири члана.
Председника и три члана Комисије предлаже
Општинско веће Општине Бор, а четврти члан Комисије
именује на предлог Сталне конференције градова и
општина.
Председник и чланови Комисије именују се на
период од три године.
Члан 43.
Мандат директора престаје истеком периода на
који је именован, оставком и разрешењем.
Члан 44.
Оставка се у писаној форми подноси Оснивачу.
Члан 45.
Оснивач разрешава директора пре истека рока
на који је именован:
1) уколико у току трајања мандата престане да
испуњава услове за директора Предузећа;
2) уколико се утврди да је, због нестручног,
несавесног обављања дужности и поступања супротног
пажњи доброг привредника и озбиљних пропуста у
доношењу и извршавању одлука и организовању послова
у Предузећу, дошло до знатног одступања од
остваривања основног циља пословања Предузећа,
односно од плана пословања Предузећа;

БРОЈ 12

249

3) уколико у току трајања мандата буде
правноснажно осуђен на условну или безусловну казну
затвора;
4) у другим случајевима прописаним законом.
Члан 46.
Оснивач може разрешити директора пре истека
рока на који је именован:
1) уколико не спроведе годишњи програм
пословања;
2) уколико усвојени програм не спроводи у
складу са смерницама економске политике у области
зарада;
3) уколико не поштује рокове за измирење
обавеза Предузећа према привредним субјектима
утврђених законом којим се регулишу рокови измирења
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама;
4) уколико не извршава одлуке Надзорног
одбора;
5) уколико се утврди да делује на штету
Предузећа кршењем директорских дужности, несавесним
понашањем или на други начин;
6) уколико се утврди да је, због нестручног,
несавесног обављања дужности и поступања супротног
пажњи доброг привредника и озбиљних пропуста у
доношењу и извршавању одлука и организовању послова
у Предузећу, дошло до одступања од остваривања
основног циља пословања Предузећа, односно од плана
пословања Предузећа;
7) уколико не примени рачуноводствене
стандарде у припреми финансијских извештаја;
8) у другим случајевима прописаним законом.
Предлог за разрешење директора Предузећа
може поднети Надзорни одбор Предузећа. Предлог мора
бити образложен, са прецизно наведеним разлозима због
којих се предлаже разрешење.
Члан 47.
Директор Предузећа ће бити суспендован
уколико против директора ступи на снагу оптужница за
кривична дела против привреде, правног саобраћаја или
службене дужности.
Оснивач доноси решење о суспензији.
Суспензија траје док се поступак правоснажно
не оконча.
Члан 48.
Оснивач може именовати вршиоца дужности
директора у следећим случајевима:
1) уколико директору престане мандат због
истека периода на који је именован, због подношења
оставке или у случају разрешења пре истека мандата;
2) уколико буде донето решење о суспензији
директора;
3) у случају смрти или губитка пословне
способности директора.
Вршилац дужности може бити именован на
период који није дужи од шест месеци.
У нарочито оправданим случајевима Оснивач
може донети одлуку о именовању вршиоца дужности
директора на још један период од шест месеци.
VII ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ
Члан 49.
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;
- разрешава директора и именује привременог
директора Предузећа;
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- ограничење права појединих делова Предузећа
да иступају у правном промету са трећим лицима;
- ограничење у погледу права располагања
појединим средствима у јавној својини.
Члан 50.
Штрајк је прекид рада који запослени
организују ради заштите својих професионалних и
екомских интереса по основу рада.
У Предузећу
право на штрајк запослени
остварују у складу са законом, колективним уговором и
посебним актом оснивача.
У случају штрајка радника мора се обезбедити
минимум процеса рада у обављању делатности од општег
интереса.
Минимум процеса рада утврђује Оснивач,
посебно одлуком у складу са законом.
Уколико се услови не обезбеде Општинско веће
Општине Бор, предузима неопходне мере, ако оцени да
могу наступити штетне последице за живот и здравље
људи или њихову безбедност и безбедност имовине или
друге штетне неотклоњиве последице, и то:
- увођење радне овабезе,
- радно ангажовање запослених из других техничкотехнолошких система или запошљавање и радно
ангажовање нових лица,
- покретање поступка за утврђивање одговорности
директора и председника и чланова Надзорног одбора
Предузећа.
Члан 51.
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 овом
одлуком.
Члан 52.
Права, обавезе и одговорности запослених из
радног односа уређују се колективним уговором
Предузећа у складу са законом.
Колективни уговор Предузећа
мора бити
сагласан са законом, општим и посебним колективним
уговором.
Члан 53.
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.
Члан 54.
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.
Члан 55.
Рад Предузећа је јаван.
За јавност рада Предузећа
одговоран је
директор.
Јавност у раду Предузећа, обезбеђује се
редовним извештавањем јавности о Програму рада
Предузећа и реализацији Програма, као и о другим
чињеницама које могу бити од интереса за јавност, а
нарочито: о ревидираним финансијским годишњим
извештајима, као и о мишљењу овлашћеног ревизора на
тај извештај, извештај о посебним или ванредним
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ревизијама, о саставу надзорног одбора, о имену
директора, о организационој структури Предузећа, као и
о начину комуникације са јавношћу.
Предузеће је дужно да усвојени програм
пословања и тромесечне извештаје о реализацији
годишњег програма пословања, ревидиране финансијске
годишње извештаје, као и мишљење овлашћеног
ревизора на те извештаје, састав и контакте надзорног
одбора и директора, као и друга питања значајна за
јавност, објављује на својој интернет страници.
Члан 56.
Доступност информација од јавног значаја
Предузеће врши у складу са одредбама закона који
регулише област слободног приступа информацијама од
јавног значаја.
Члан 57.
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.
VIII СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ
Члан 58.
Општи акти Предузећа су Статут и други општи
акти утврђени 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 .
IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 59.
Предузеће је дужно да Статут усагласи са овом
одлуком у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове
одлуке.
Остала општа акта надлежни органи Предузећа
су дужни да ускладе у року од 30 дана од дана ступања
на снагу статута Предузећа.
Члан 60.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о оснивању Јавног предузећа ''Зоолошки врт''
Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 9/11 ).
Члан 61.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 023-76/2013-I
У Бору, 18. јуна 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Добрица Ђурић, с.р.
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На основу члана 20. и 32. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07), члана
4., 5. и 65. став 1. Закона о јавним предузећима
(''Службени гласник РС'', бр. 119/12) и члана 43. Статута
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08 и
3/13), Скупштине општине Бор, на седници одржаној
дана 18. јуна 2013. године, донела је
О Д Л У К У
О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ''БОРСКИ ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР''
БОР
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком врши се промена оснивачког
акта – Одлуке о оснивању Јавног предузећа ''Борски
туристички центар'' Бор (''Службени лист општине Бор'',
бр. 21/10) којим је организовано као јавно предузеће
уписано у регистар Агенције за привредне регистре
Решењем БД. 71173/2011 од 07.06.2011. године, ради
усклађивања са одредбама Закона о јавним предузећима.
Члан 2.
Оснива се Јавно предузеће ''Борски туристички
центар'' Бор (у даљем тексту:
Предузеће) ради
обезбеђивања услова за обављање делатности управљања
клизалиштем, скијалиштем и пратећом инфраструктуром
на Црном врху и Аеродромом.
Члан 3.
Предузеће се оснива и послује ради
обезбеђивања трајног обављања делатности од општег
интереса и уредног задовољавања потреба крајњих
корисника услуга.
Члан 4.
Овом одлуком, у складу са Законом о јавним
предузећима, регулисана су права и обавезе оснивача и
Предузећа у обављању делатности од општег интереса, а
нарочито:
1) назив и седиште оснивача;
2) пословно име и седиште предузећа;
3) претежна делатност предузећа;
4) права, обавезе и одговорности оснивача
према предузећу и предузећа према оснивачу;
5) услови и начин утврђивања и распоређивања
добити, односно начину покрића губитака и сношењу
ризика;
6) услови и начин задуживања предузећа;
7) заступање предузећа;
8) износ основног капитала, као и опис, врста и
вредност неновчаног улога;
9) органи предузећа;
10) имовина која се не може отуђити;
11)располагање (отуђење и прибављање)
стварима у јавној својини која су пренета у својину
предузећа у складу са законом;
12) заштита животне средине;
13)друга питања од значаја за несметано
обављање делатности за коју се оснива предузеће .
Члан 5.
Оснивач Предузећа је Општина Бор, улица
Моше Пијаде број 3.
Права оснивача остварује Скупштина општине
Бор (у даљем тексту: Оснивач).
Предузеће
правима, обавезама

Члан 6.
има статус правног лица, са
и одговорностима утврђеним
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законом, у правном промету са трећим лицима има сва
овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун.
Члан 7.
Предузеће
за своје обавезе одговара
целокупном својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе Предузећа,
осим у случајевима прописаним законом.
Члан 8.
Предузеће заступа и представља директор.
Члан 9.
Предузеће послује под следећим пословним
именом: Јавно предузеће ''Борски туристички центар''
Бор.
Скраћено пословно име је ЈП ''Борски
туристички центар'' Бор.
О промени пословног имена одлучује Надзорни
одбор Предузећа уз сагласност Оснивача.
Члан 10.
Седиште Предузећа је у Бору, Трг ослобођења
бр. 5.
О промени седишта
Предузећа одлучује
Надзорни одбор, уз сагласност Оснивача.
Члан 11.
Предузеће има печат и штамбиљ чији се
изглед и садржина утврђују Статутом.
Члан 12.
Предузеће се за обављање своје делатности
утврђене овом одлуком уписује у регистар, у складу са
законом којим се уређује правни положај привредних
друштава и поступак регистрације.
Члан 13.
Предузеће послује као јединствена радна
целина.
Актом директора
Предузећа уређује
унутрашња организација и систематизација послова.
II

се

ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 14.
Претежна делатност Предузећа је:
49.39 остали превоз путника у копненом
саобраћају(превоз успињачама, жичарама и ски
лифтовима),
Осим претежне делатности Јавно предузеће ће
обављати и друге делатности и то:
47.11 трговина на мало у неспецијализованим
продавницама, претежно храном, пићем и дуваном,
47.62трговина
на
мало
новинама
и
канцеларијским материјалом у специјализованим
продавницама,
47.64 трговина на мало спортском опремом у
специјализованим продавницама,
47.78 остала трговина на мало новим
производима у специјализованим продавницама,
47.99 остала трговина на мало изван
продавница, тезги и пијаца
51.10 ваздушни превоз путника,
52.23услужне
делатности
у
ваздушном
саобраћају,
52.29 остале пратеће делатности у саобраћају,
55.10 хотели и сличан смештај.
55.30делатност кампова, ауто-кампова и
кампова за туристичке приколице,
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56.10 делатности ресторана и покретних
угоститељских објеката,
77.21 изнајмљивање и лизинг опреме за
рекреацију и спорт,
79.11 делатност путничких агенција,
79.12 делатност тур-оператера,
85.51 спортско и рекреативно образовање,
93.11 делатност спортских објеката,
93.13 делатност фитнес клубова,
93.19 остале спортске делатности,
93.21 делатност забавних и тематских паркова,
93.29 остале забавне и рекреативне 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.
Предузеће обавља послове спољнотрговинског
промета из оквира регистрованих делатности.
Члан 15.
Предузеће може да оснује зависно друштво
капитала за обављање делатности из члана 14. ове
одлуке, у складу са Законом о привредним друштвима, а
према зависном друштву капитала има права, обавезе и
одговорности које има Општина Бор, као оснивач према
Предузећу.
На одлуку из става 1. овог члана сагласност даје
Оснивач.
III

ИМОВИНА ПРЕДУЗЕЋА

Члан 16.
Укупан основни капитал Предузећа чини улог у
новцу у укупном износу од 48.451,85 динара.
Члан 17.
Имовину Предузећа чине право својине на
покретним и непокретним стварима, новчаним
средствима и хартијама од вредности и друга имовинска
права која су пренета у својину Предузећа укључујући и
право коришћења на стварима у јавној својини општине.
Предузеће може користити средства у јавној и
другим облицима својине, у складу са законом, одлуком
оснивача и посебним уговором којим се регулишу
међусобни односи, права и обавезе Предузећа са једне и
општине као оснивача, са друге стране.
Члан 18.
Предузеће не може да отуђи објекте и друге
непокретности, постројења и уређаје који су у функцији
обављања делатности од општег интереса, осим ради
њихове замене због дотрајалости, модернизације или
техничко – технолошких унапређења.
Члан 19.
Прибављање и отуђење имовине веће вредности
која је у непосредној функцији обављања делатности од
општег интереса врши се уз сагласност Оснивача.
Под прибављањем и отуђењем имовине веће
вредности сматра се пренос или више повезаних преноса,
чији је предмет прибављање или отуђење имовине чија
тржишна вредност у моменту доношења одлуке
представља најмање 30% од књиговодствене вредности
имовине предузећа у последњем годишњем билансу
стања.
Члан 20.
Средства у јавној својини могу се улагати у
капитал Предузећа, у складу са законом и актима
Оснивача.
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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.
Члан 21.
О повећању или смањењу основног капитала
Предузећа одлучује Оснивач у складу са законом.
Члан 22.
Предузеће у обављању својих делатности, стиче
и прибавља средства из следећих извора:
1) продајом производа и услуга,
2) из кредита,
3) из донација и поклона,
4) из буџета оснивача и буџета Републике
Србије и
5) из осталих извора, у складу са законом.
Члан 23.
Елементи за образовање цена производа и
услуга Предузећа уређују се посебном одлуком, коју
доноси Надзорни одбор, уз сагласност Оснивача, у
складу са законом.
Члан 24.
Предузеће је обавезно да захтев за измену цена
производа и услуга укључи у свој годишњи програм
пословања, у складу са чланом 25. ове одлуке.
Када се значајније промене вредности
елемената, који су укључени у методологију за
обрачунавање цена, Предузеће може да током пословне
године 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.
Члан 25.
Унапређење рада и развоја Предузећа, заснива
се на дугорочном и средњерочном плану рада и развоја,
који доноси надзорни одбор.За сваку календарску годину
Предузеће доноси годишњи програм пословања (у даљем
тексту: програм) и доставља га оснивачу ради давања
сагласности, најкасније до 1. децембра текуће године за
наредну годину. Програм се сматра донетим када на њега
сагласност да оснивач.Садржина програма, као и питања
која се односе на последице недоношења програма,
прописани су законом којим се уређује правни положај
јавних предузећа. Предузеће је дужно да у складу са
законом којим се уређује правни положај јавних
предузећа, омогући надлежним органима праћење
реализације програма и контролу редовности плаћања.
IV ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА
Члан 26.
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
на информисање о пословању
Предузећа;
-право
на
учествовањеу
расподели
ликвидационе или стечајне масе, након престанка
Предузећа стечајем или ликвидацијом, а по измирењу
обавеза и
- друга права у складу са законом.
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Члан 27.
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;
- тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и др)
осим ако другим актом није предвиђено да ту сагласност
даје други државни орган,
-располагање
(прибављање
и
отуђење)
средствима у јавној својини која су пренета у својину
Предузећа, веће вредности, која је у непосредној
функцији 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
овом одлуком.
Члан 28.
Предузеће је дужно да делатност од општег
интереса за коју је основано обавља на начин којим се
обезбеђује стално, континуирано и квалитетно пружање
услуга крајњим корисницима, такође 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.
V ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ И РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ
Члан 29.
Предузеће послује по тржишним условима, у
складу са законом, 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 стално, 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.
Члан 30.
Добит Предузећа утврђена у складу са законом,
може се расподелити за повећање основног капитала,
резерве или за друге намене, у складу са законом и
посебном одлуком Оснивача.
Пословни резултат Предузећа утврђује се у
временским периодима, на начин и по поступку
утврђеним законом.
Одлуку о распоређивању добити доноси
Надзорни одбор, уз сагласност Оснивача.
Одлуку о начину покрића губитка Предузећа
доноси Надзорни одбор, уз сагласност Оснивача.
VI ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 31.
Управљање у Предузећу је организовано као
једнодомно.
Органи предузећа су:
1) Надзорни одбор,
2) Директор.
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1) Надзорни одбор
Члан 32.
Надзорни одбор има три члана и то
председника и два члана које именује Оснивач, на период
од четири године, под условима, на начин и по поступку
утврђеним законом.
Један члан Надзорног одбора именује се из
реда запослених, на начин и по постпку који је утврђен
Статутом Предузећа
Члан 33.
За председника и чланове Надзорног одбора
именује се лице које испуњава следеће услове:
- да је пунолетно и пословно способно;
- да има стечено високо образовање трећег или
другог степена, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године;
- да је стручњак у једној или више области из
које је делатност од општег интереса за чије обављање је
основано Предузеће;
- најмање три године искуства на руководећем
положају;
- да поседује стручност из области финансија,
права или корпоративног управљања;
- да није осуђивано на условну или безусловну
казну за кривична дела против привреде, правног
саобраћаја или службене дужности, као и да му није
изречена мера безбедности забране обављања претежне
делатности Предузећа.
Члан 34.
Мандат председнику и члановима Надзорног
одбора престаје истеком периода на који су именовани,
оставком или разрешењем.
Председник и чланови Надзорног одбора
разрешавају се пре истека периода на који су именовани,
уколико:
- Надзорни одбор не достави оснивачу на
сагласност годишњи програм пословања,
- оснивач не прихвати финансијски извештај
Предузећа,
- пропусте да предузму неопходне мере пред
надлежним органима у случају постојања сумње да
одговорно лице Предузећа делује на штету Предузећа
кршењем
директорских
дужности,
несавесним
понашањем и на други начин.
Председник и чланови Надзорног одбора могу
се разрешити пре истека периода на који су именовани,
уколико Предузеће не испуни годишњи програм
пословања или не оствари кључне показатеље учинка.
Председник и чланови Надзорног одбора којима
је престао мандат, дужни су да врше своје дужности до
именовања новог Надзорног одбора, односно именовање
новог председника или члана Надзорног одбора.
Члан 35.
Надзорни одбор:
1) утврђује пословну стратегију и пословне
циљеве предузећа и стара се о њиховој реализацији;
2) усваја извештај о степену реализације
програма пословања;
3) доноси годишњи програм пословања, уз
сагласност Оснивача;
4) надзире рад директора:
5) врши унутрашњи надзор над пословањем
Предузећа;
6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство,
унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику
управљања ризицима;
7) утврђује финансијске извештаје Предузећа и
доставља их оснивачу ради давања сагласности;
8) доноси статут уз сагласност Оснивача,
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9) одлучује о статусним променама и оснивању
других правних субјеката, уз сагласност Оснивача;
10) доноси одлуку о расподели добити, односно
начину покрића губитка уз сагласност Оснивача;
11) даје сагласност директору за предузимање
послова или радњи у складу са законом, статутом и
одлуком Оснивача;
12) закључује уговоре о раду на одређено време
са директором Предузећа.
13) врши друге послове у складу са овим
законом, статутом и прописима којима се утврђује
правни положај привредних друштава.
Надзорни одбор не може пренети право
одлучивања о питањима из своје надлежности на
директора или друго лице у Предузећу.
Члан 36.
Председник и чланови Надзорног одбора имају
право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном
одбору.
Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује
Оснивач на основу извештаја о степену реализације
програма пословања Предузећа .
2) Директор
Члан 37.
Директора Предузећа именује Оснивач на
период од четири године, а на основу спроведеног јавног
конкурса.
Јавни конкурс за именовање директора Предузећа
спроводи се на начин прописан законом којим се уређује
правни положај јавних предузећа.
На услове за именовање директора предузећа,
сходно се примењују одредбе Закона о раду (''Службени
гласник РС'' број 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13).
Статутом ће се одредити и други услови које
лице мора испунити да би могло бити именовано за
директора Предузећа.
Члан 38.
Директор Предузећа заснива радни однос на
одређено време.
Директор Предузећа је јавни функционер у
смислу закона којим се регулише област вршење јавних
функција.
Члан 39.
Директор Предузећа:
1) представља и заступа Предузеће;
2) организује и руководи процесом рада;
3) води пословање Предузећа;
4) одговара за законитост рада Предузећа;
5) предлаже годишњи програм пословања и
предузима мере за његово спровођење;
6) предлаже финансијске извештаје;
7) извршава одлуке Надзорног одбора;
8) врши друге послове утврђене законом и
статутом Предузећа.
Члан 40.
Директор има право на зараду, а може имати
право на стимулацију у случају кад Предузеће послује са
позитивним пословним резултатима.
Одлуку о исплати стимулације доноси Оснивач.
Члан 41.
Директор
Предузећа именује се по
спроведеном јавном конкурсу, а у складу са Законом о
јавним предузећима.
Члан 42.
Јавни конкурс за именовање директора
спроводи Комисија за именовања (у даљем тексту:
Комисија), у складу са Законом о јавним предузећима.
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Комисију из става 1. овог члана образује
Оснивач.
Комисија има председника и четири члана.
Председника и три члана Комисије предлаже
Општинско веће Општине Бор, а четврти члан Комисије
именује на предлог Сталне конференције градова и
општина.
Председник и чланови Комисије именују се на
период од три године.
Члан 43.
Мандат директора престаје истеком периода на
који је именован, оставком и разрешењем.
Члан 44.
Оставка се у писаној форми подноси Оснивачу.
Члан 45.
Оснивач разрешава директора пре истека рока
на који је именован:
1) уколико у току трајања мандата престане да
испуњава услове за директора Предузећа;
2) уколико се утврди да је, због нестручног,
несавесног обављања дужности и поступања супротног
пажњи доброг привредника и озбиљних пропуста у
доношењу и извршавању одлука и организовању послова
у Предузећу, дошло до знатног одступања од
остваривања основног циља пословања Предузећа,
односно од плана пословања Предузећа;
3) уколико у току трајања мандата буде
правноснажно осуђен на условну или безусловну казну
затвора;
4) у другим случајевима прописаним законом.
Члан 46.
Оснивач може разрешити директора пре истека
рока на који је именован:
1) уколико не спроведе годишњи програм
пословања;
2) уколико усвојени програм не спроводи у
складу са смерницама економске политике у области
зарада;
3) уколико не поштује рокове за измирење
обавеза Предузећа према привредним субјектима
утврђених законом којим се регулишу рокови измирења
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама;
4) уколико не извршава одлуке надзорног
одбора;
5) уколико се утврди да делује на штету
Предузећа кршењем директорских дужности, несавесним
понашањем или на други начин;
6) уколико се утврди да је, због нестручног,
несавесног обављања дужности и поступања супротног
пажњи доброг привредника и озбиљних пропуста у
доношењу и извршавању одлука и организовању послова
у Предузећу, дошло до одступања од остваривања
основног циља пословања Предузећа, односно од плана
пословања Предузећа;
7) уколико не примени рачуноводствене
стандарде у припреми финансијских извештаја;
8) у другим случајевима прописаним законом.
Предлог за разрешење директора Предузећа
може поднети Надзорни одбор Предузећа. Предлог мора
бити образложен, са прецизно наведеним разлозима због
којих се предлаже разрешење.
Члан 47.
Директор
Предузећа ће бити суспендован
уколико против директора ступи на снагу оптужница за
кривична дела против привреде, правног саобраћаја или
службене дужности.
Оснивач доноси решење о суспензији.

18. јун 2013.

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“

Суспензија траје док се поступак правоснажно
не оконча.
Члан 48.
Оснивач може именовати вршиоца дужности
директора у следећим случајевима:
1) уколико директору престане мандат због
истека периода на који је именован, због подношења
оставке или у случају разрешења пре истека мандата;
2) уколико буде донето решење о суспензији
директора;
3) у случају смрти или губитка пословне
способности директора.
Вршилац дужности може бити именован на
период који није дужи од шест месеци.
У нарочито оправданим случајевима Оснивач
може донети одлуку о именовању вршиоца дужности
директора на још један период од шест месеци.
VII ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ
Члан 49.
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;
- разрешава директора и именује привременог
директора Предузећа;
- ограничење права појединих делова
Предузећа да иступају у правном промету са трећим
лицима;
- ограничење у погледу права располагања
појединим средствима у јавној својини.
Члан 50.
Штрајк је прекид рада који запослени
организују ради заштите својих професионалних и
екомских интереса по основу рада.
У Предузећу
право на штрајк запослени
остварују у складу са законом, колективним уговором и
посебним актом оснивача.
У случају штрајка радника мора се обезбедити
минимум процеса рада у обављању делатности од општег
интереса.
Минимум процеса рада утврђује Оснивач,
посебном одлуком у складу са законом.
Уколико се услови не обезбеде надлежни
извршни орган јединице локалне самоуправе, предузима
неопходне мере, ако оцени да могу наступити штетне
последице за живот и здравље људи или њихову
безбедност и безбедност имовине или друге штетне
неотклоњиве последице, и то:
- увођење радне овабезе,
- радно ангажовање запослених из других
техничко-технолошких система или запошљавање и
радно ангажовање нових лица,
покретање
поступка
за
утврђивање
одговорности директора и председника и чланова
надзорног одбора Предузећа.
Члан 51.
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 овом
одлуком.
Члан 52.
Права, обавезе и одговорности запослених из
радног односа уређују се колективним уговором
Предузећа у складу са законом.
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Колективни уговор Предузећа мора бити
сагласан са законом, општим и посебним колективним
уговором.
Члан 53.
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.
Члан 54.
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.
Члан 55.
Рад Предузећа је јаван.
За јавност рада Предузећа одговоран је
директор.
Јавност у раду Предузећа, обезбеђује се
редовним извештавањем јавности о програму рада
Предузећа и реализацији програма, као и о другим
чињеницама које могу бити од интереса за јавност, а
нарочито: о ревидираним финансијским годишњим
извештајима, као и о мишљењу овлашћеног ревизора на
тај извештај, извештај о посебним или ванредним
ревизијама, о саставу надзорног одбора, о имену
директора, о организационој структури Предузећа, као и
о начину комуникације са јавношћу.
Предузеће је дужно да усвојени програм
пословања и тромесечне извештаје о реализацији
годишњег програма пословања, ревидиране финансијске
годишње извештаје, као и мишљење овлашћеног
ревизора на те извештаје, састав и контакте надзорног
одбора и директора, као и друга питања значајна за
јавност, објављује на својој интернет страници.
Члан 56.
Доступност информација од јавног значаја
Предузеће врши у складу са одредбама закона који
регулише област слободног приступа информацијама од
јавног значаја.
Члан 57.
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.
VIII СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ
Члан 58.
Општи акти Предузећа су Статут и други
општи акти утврђени 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.

18. јун 2013.

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“

IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 59.
Предузеће је дужно да Статут усагласи са овом
одлуком у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове
одлуке.
Остала општа акта надлежни органи Предузећа
су дужни да ускладе у року од 30 дана од дана ступања
на снагу Статута Предузећа.
Члан 60.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о оснивању Јавног предузећа
''Борски
туристички центар'' Бор (''Службени лист општине Бор'',
бр. 21/10).
Члан 61.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 022-77/2013-I
У Бору, 18. јуна 2013. године
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року од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се
предаје Управном суду у Београду непосредно или преко
поште.
Број: 022-78/2013-I
У Бору, 18. јуна 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Добрица Ђурић, с.р.
95
На основу члана 130. Закона о здравственој
заштити (''Сужбени гласник РС'', бр.107/05, 72/09др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 и 45/13-др. закон) и
члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист
општине Бор'', бр. 7/08 и 3/13), Скупштина општине Бор,
на седници одржаној дана 18. јуна 2013. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању вршиоца дужности директора
Апотеке Бор

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Добрица Ђурић, с.р.
94
На основу члана 130. и члана 135. Закона о
здравственој заштити (''Службени гласник РС'',
бр.107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 и
45/13-др.закон.), члана 192. Закона о општем управном
поступку (''Службени лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01 и
''Службени гласник РС'', бр. 30/10) и члана 43. Статута
општине Бор (''Службени лист општинe Бор'', бр. 7/08 и
3/13), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 18.
јуна 2013. године, донела је

I
Именује се мр пх спец Снежана Јанковић, из
Бора, за вршиоца дужности директора Апотеке Бор, на
период од шест месеци, почев од 18. јуна 2013. године.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022-79/2013-I
У Бору, 18. јуна 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР

Р Е Ш Е Њ Е
о престанку функције вршиоца дужности директора
Апотеке Бор
I
Мр пх Анкици Вуловић, из Бора, престаје
функција вршиоца дужности директора Апотеке Бор,
због истека мандата, даном доношења овог решења.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.
Образложење
Чланом 134. Закона о здравственој заштити
(''Службени гласник РС'', бр. 107/05, 72/09-др.закон,
88/10, 99/10, 57/11, 119/12 и 45/13-др.закон.), регулисано
је да мандат вршиоца дужности директора здравствене
установе траје шест месеци.
Скупштина општине Бор је, Решењем број: 022239/2012-I од 04.12.2012. године, именовала мр пх
Анкицу Вуловић, из Бора, за вршиоца дужности
директора Апотеке Бор, на период од шест месеци.
Чланом 135. Закона о здравственој заштити
регулисано је да дужност директора здравствене
установе престаје истеком мандата и разрешењем.
Имајући у виду горе наведено мр пх Анкици
Вуловић, из Бора, је истекао мандат од шест месеци на
који је именована.
На основу изнетог Скупштина општине је
одлучила као у диспозитиву овог решења.
Поука о правном средству: Против овог
решења може се покренути управни спор, тужбом, у

ПРЕДСЕДНИК,
Добрица Ђурић, с.р.
96
На основу члана 66. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 119/12) и
члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист
општинe Бор'', бр. 7/08 и 3/13), Скупштина општине Бор,
на седници одржаној дана 18. јуна 2013. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу председника и члана Управног одбора
ЈП за стамбене услуге ''Бор'' у Бору
I
Разрешавају се дужности у Управном одбору
ЈП за стамбене услуге ''Бор'' у Бору, на лични захтев:
1. Светлана Анђелковић, председник и
2. Вишња Денисенко, члан.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022-63/2013-I
У Бору, 18. јуна 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Добрица Ђурић, с.р.

18. јун 2013.
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97
На основу члана 66. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 119/12) и
члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист
општинe Бор'', бр. 7/08 и 3/13), Скупштина општине Бор,
на седници одржаној дана 18. јуна 2013. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању председника и члана Управног одбора
ЈП за стамбене услуге ''Бор'' у Бору
I
У Управни одбор ЈП за стамбене услуге ''Бор'' у
Бору именују се:
1. за председника:
Драган Шумарац,
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99
На основу члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08 и 3/13),
Скупштина општине Бор, на седници одржаној 18. јуна
2013. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању председника и чланова Комисије за
спровођење поступка јавног надметања за давање у
закуп пољопривредног земљишта у државној својини
I
У Комисију за спровођење поступка јавног
надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта
у државној својини именују се:
1) за председника:
- Миодраг Димитријевић;

2. за члана:
Маја Бакоч.
Мандат именованима траје до именовања
председника и чланова Надзорног одбора у складу са
Законом о јавним предузећуна.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022-63/2013-I
У Бору, 18. јуна 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Добрица Ђурић, с.р.
98
На основу члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08 и 3/13),
Скупштина општине Бор, на седници одржаној 18. јуна
2013. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу председника и чланова Комисије за
спровођење поступка јавног надметања за давање у
закуп пољопривредног земљишта у државној својини
I
Разрешавају се дужности у Комисији за
спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини:
1. др Предраг Балашевић, председник;
2. Бранислав Јовановић, члан;
3. Милутин Стојановић, члан.

2) за чланове:
1. Живана Туторић и
2. Миодраг Станисављевић.
Мандат именованим траје до истека мандата
Комисије за спровођење поступка јавног надметања за
давање у закуп пољопривредног земљишта у државној
својини која је именована Решењем број: 320-9/2010-I од
29.4.2010. године (''Службени лист општине Бор'', бр.
6/10).
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 320-15/2013-I
У Бору, 18. јуна 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Добрица Ђурић, с.р.
100
На основу члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр.7/08 и 3/13),
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 18.
јуна 2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу члана Комисије за израду Годишњег
програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта
I
Разрешава се Бора Станковић, дужности члана
Комисије за израду Годишњег програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта у
општини Бор.

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

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

Број: 320-14/2013-I
У Бору, 18. јуна 2013. године

Број: 320-16/2013- I
У Бору, 18. јуна 2013. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Добрица Ђурић, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Добрица Ђурић, с.р.

18. јун 2013.
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101
На основу члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр.7/08 и 3/13),
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 18.
јуна 2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању члана Комисије за израду Годишњег
програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта
I
Именује се Љиљана Марковић-Луковић, за
члана Комисије за израду Годишњег програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта у
општини Бор.
Мандат именованој траје до истека мандата
Комисије за израду Годишњег програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта која је
именована Решењем број: 320-11/2012-I од 7.6.2012.
године (''Службени лист општине Бор'', бр. 8/12).
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 320-17/2013- I
У Бору, 18. јуна 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Добрица Ђурић, с.р.
102
На основу члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08 и 3/13),
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 18.
јуна 2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу председника Административномандатне комисије
I
Др Злата Марковић разрешава се дужности
председника Административно-мандатне комисије, на
лични захтев.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 02-19/2013-I
У Бору, 18. јуна 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Добрица Ђурић, с.р.
103
На основу члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08 и 3/13),
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 18.
јуна 2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о избору председника Административно-мандатне
комисије
I
Миодраг Димитријевић, бира се за председника
Административно-мандатне комисије.
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II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 02-20/2013-I
У Бору, 18. јуна 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Добрица Ђурић, с.р.
104
На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07), члана
44. Закона о спорту (''Службени гласник РС'', бр. 24/11 и
99/11-др. закон) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08 и 3/13),
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 18.
јуна 2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању претходне сагласности на употребу имена
Општине Бор у називу Гимнастичког клуба
I
Даје се претходна сагласност на употребу имена
Општине Бор у називу Спортског удружења Гимнастичи
клуб ''БОР''.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 016-5/2013-I
У Бору, 18. јуна 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Добрица Ђурић, с.р.
105
Општинска управа Бор, Одељење за привреду и
друштвене делатности, на основу члана 157. и 158.
Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Сл.
гласник РС“, број 41/2009, 53/2010 и 101/2011), доноси
РЕШЕЊЕ
O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА
О ТЕХНИЧКОМ РЕГУЛИСАЊУ
САОБРАЋАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
БОР
Члан 1.
У Решењу о техничком регулисању саобраћаја
на територији општине Бор („Службени лист општине
Бор“, бр. 16/2012) у члану 18. ст. 1. тачка 13. речи:
„општинског пута Бор – Велики Кривељ“, замењују се
речима „државног пута II реда бр. 172 Мајданпек – Бор“.
Члан 2.
У члану 18. ст. 1. тачка 16. речи: „државног
пута Мајданпек – Бор“ , замењују се речима:
„општинског пута Бор – Слатина – Д. Б. Река – Танда“.
Члан 3.
У члану 24. ст. 1. после тачке 13. додаје се тачка
14. која гласи: „На паркиралишту у улици Краља Петра I
испред ресторана „Ћира“, 2 паркинг места“.
Досадашње тачке 14, 15, 16, 17, 18, 19. и 20.
постају тачке 15, 16, 17, 18, 19, 20. и 21.
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Члан 4.
У члану 26. у ставу 5. после речи Злот, брише се
тачка и додају се речи: „и на укрштању општинског пута
Брестовац – Селиште“.
Члан 5.
У члану 27. ст. 1. речи: „државног пута II реда
бр. 172
Мајданпек – Бор“, замењују се речима:
„општинског пута Бор – Слатина – Д. Б. Река – Танда“.
У ставу 2. речи: „ државног пута II реда бр. 172
Мајданпек – Бор“, замењује се речима: „општинског пута
Бор – Слатина – Д. Б. Река – Танда“.
У ставу 3. речи: „државног пута II реда бр. 172
Мајданпек – Бор“, замењује се речима: „општинског пута
Бор – Слатина – Д. Б. Река – Танда“.
У ставу 4. речи: „државног пута II реда бр. 172
Мајданпек – Бор“, замењује се речима: „општинског пута
Бор – Слатина – Д. Б. Река – Танда“.
У ставу 5. речи: „државног пута II реда бр. 172
Мајданпек – Бор“, замењује се речима: „општинског
пута Бор – Слатина – Д. Б. Река – Танда“.
Члан 6.
У члану 28. ст. 1. речи: „државног пута II реда
бр. 172
Мајданпек – Бор“, замењује се речима:
„општинског пута Бор – Слатина – Д. Б. Река – Танда“.
У ставу 2. речи: „државног пута II реда бр. 172
Мајданпек – Бор“, замењује се речима: „општинског пута
Бор – Слатина – Д. Б. Река – Танда“.
У ставу 3. речи: „државног пута II реда бр. 172
Мајданпек – Бор“, замењује се речима: „општинског пута
Бор – Слатина – Д. Б. Река – Танда“.
У ставу 4. речи: „државног пута II реда бр. 172
Мајданпек – Бор“, замењује се речима: „општинског пута
Бор – Слатина – Д. Б. Река – Танда“.
Члан 7.
У члану 30. ст. 1. речи: „општинског пута Бор –
Велики Кривељ – Горњане“, замењује се речима:
„„државног пута II реда бр. 172 Мајданпек – Бор“.
У ставу 2. речи: „општинског пута Бор – Велики
Кривељ – Горњане“, замењује се речима: „државног пута
II реда бр. 172 Мајданпек – Бор“.
У ставу 3. речи: „општинског пута Бор – Велики
Кривељ – Горњане“, замењује се речима: „државног пута
II реда бр. 172 Мајданпек – Бор“, а речи: „општинским
путем Бор – Велики Кривељ – Горњане“, замењује се
речима: „државним путем II реда бр. 172 Мајданпек –
Бор“.
У ставу 4. речи: „општинског пута Бор – Велики
Кривељ – Горњане“, замењује се речима: „државног пута
II реда бр. 172 Мајданпек – Бор“.
У ставу 5. речи: „општинског пута Бор – Велики
Кривељ – Горњане“, замењује се речима: „државног пута
II реда бр. 172 Мајданпек – Бор“.
Члан 8.
У члану 35. ст. 1. речи: „општинског пута Бор –
Велики Кривељ – Горњане“, замењују се речима: „веза
општинског пута са државним путем II реда бр. 172
Мајданпек – Бор“ до Горњана“.
Члан 9.
У члану 36. ст. 1. речи: „државног пута II реда
бр. 172
Мајданпек – Бор“, замењује се речима:
„општинског пута Бор – Слатина – Д. Б. Река – Танда“ , а
речи: „државни пут II реда бр. 172 Мајданпек – Бор“,
замењује се речима: „општински пут Бор – Слатина – Д.
Б. Река – Танда“.
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Члан 10.
У члану 37. ст. 1. речи: „државног пута II реда
бр. 172
Мајданпек – Бор“, замењује се речима:
„општинског пута Бор – Слатина – Д. Б. Река – Танда“.
У ставу 2. речи: „државног пута II реда бр. 172
Мајданпек – Бор“, замењује се речима: „општинског пута
Бор – Слатина – Д. Б. Река – Танда“.
Члан 11.
Ово решење ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине Бор“.

Број: 344-106/2013-III/02
У Бору, 18. јун 2013. године
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ
ДЕЛАТНОСТИ
НАЧЕЛНИК,
Сузана Бранковић, с.р.

18. јун 2013.

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“
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