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На основу члана 46. 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. 6/15-пречишћен
текст),, Скупштина општине Бор, на седници одржаној
дана 27. децембра 2016. године, донела је
О ДЛ УК У
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОР
I
Утврђује се престанак мандата одборнику
Скупштине општине Бор, Радиши Грујићу, изабраном са
изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ- Социјалистичка партија
Србије (СПС) – Партија уједињених пензионера Србије
(ПУПС) – Јединствена Србија (ЈС), због подношења
писмене оверене оставке.
II
Ову одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Образложење
Чланом 46. став 1. тачка 1. Закона о локалним
изборима је прописано да мандат одборника престаје
подношењем оставке, а ставом 4. истог члана је
регулисано да о оставци, коју је одборник поднео између
две седнице, скупштина је дужна да одлучи на првој
наредној седници.
Чланом 47. истог Закона је регулисано да
одборник лично подноси оставку, оверену код органа
надлежног за оверу потписа, председнику скупштине
јединице локалне самоуправе, у року од три дана од дана
овере и да је председник скупштине јединице локалне
самоуправе дужан да поднету оставку стави на дневни
ред скупштине на првој наредној седници са предлогом
да то буде прва тачка дневног реда.
Одборник, Радиша Грујић, изабран са изборне
листе ИВИЦА ДАЧИЋ- Социјалистичка партија Србије
(СПС) – Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС)
– Јединствена Србија (ЈС) је дана 16. децембра 2016.
године, председнику Скупштине општине Бор поднео
писмену оверену оставку пред Општинском управом
општине Бор, Ов.бр.18124 што је основ да именованом
престане мандат одборника.
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: 02-12/2016-I
У Бору, 27. децембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Видоје Адамовић, с.р.

ЦЕНА : 80
ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:
4.000 ДИНАРА
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На основу члана 56. Закона о локалним изборима
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 34/10-одлука УС и
54/11) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист
општине Бор'', бр. 6/15-пречишћен текст),, Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 27. децембра 2016.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОР
I
Потврђује се мандат одборнику Скупштине
општине Бор, Наташи Јовановић, који је изабран са
изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ- Социјалистичка партија
Србије (СПС) – Партија уједињених пензионера Србије
(ПУПС) – Јединствена Србија (ЈС).
II
Ову одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Образложење
Одборнику, Радиши Грујићу, изабраном са
изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ- Социјалистичка партија
Србије (СПС) – Партија уједињених пензионера Србије
(ПУПС) – Јединствена Србија (ЈС), коме је мандат
верификован на седници одржаној дана 28.11.2014. године,
исти је престао на основу члана 46. Закона о локалним
изборима, подношењем писмене оверене оставке.
Изборна комисија општине Бор је на седници
одржаној дана 16. децембра 2016. године, након
спроведеног поступка, сагласно одредбама Закона о
локалним изборима, доставила Скупштини општине Бор
Решење број: 013-8/76 којим је додељен мандат новом
одборнику Наташи Јовановић и Уверење о избору Наташе
Јовановић за одборника Скупштине опшине Бор, са
изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ- Социјалистичка партија
Србије (СПС) – Партија уједињених пензионера Србије
(ПУПС) – Јединствена Србија (ЈС).
Скупштина општине Бор је на основу Уверења
Изборне
комисије
општине
Бор
и
Извештаја
Административно - мандатне комисије, 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: 02-14/2016-I
У Бору, 27. децембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Видоје Адамовић, с.р.
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На основу члана 64. Закона о буџетском
систему (''Службени гласник РС'' бр.54/09, 73/10, 101/10,
93/12, 62/13, 63/13–испр., 108/13, 142/2014, 68/2015др.закон, 103/15 и 99/16) и члана 43. Статута општине
Бор (''Службени лист општине Бор`` бр.6/15-пречишћен
текст), Скупштина општине Бор, на седници одржаној
дана 27. децембра 2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ БУЏЕТСКОГ
ФОНДА ЗА ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ
Члан 1.
У Одлуци о оснивању буџетског Фонда за
популациону политику (''Службени лист општине Бор''
бр.10/13 – пречишћени текст, 14/13 – испр.,20/13 и 21/14)
члан 11. мења се и гласи:
''Члан 11.
Прворођено дете и сва деца рођена истог датума
као прворођено дете у Новој години у Општој болници у
Бору стичу право на новогодишњи пакет, без обзира где
мајка детета има пребивалиште.“
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 415-3/2016-I
У Бору, 27. децембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Видоје Адамовић, с.р.
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На основу члана 46. став 1. тачка 1. и став 3.
Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'',
бр. 129/07, 34/10-одлука УС и 54/11) и члана 43. Статута
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15пречишћен текст), Скупштина општине Бор, на седници
одржаној 27. децембра 2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОР
I
Утврђује се да је Дарку Драгијевићу, одборнику
Скупштине општине Бор, престао мандат дана 27.
децембра 2016. године, због поднете усмене оставке.
II
Ову одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Образложење
Именовани је дана 27 децембра 2016. године на
седници Скупштине општине Бор, поднео усмену
оставку на место одборника, то је на основу члана 46.
став 1. тачка 1. и став 3. одлучено 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: 02-15/2016- I
У Бору, 27. децембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Видоје Адамовић, с.р.

27. децембар 2016.

238
На основу члана 77. Закона о запосленима у
аутономним прокрајинама и јединицама локалне
самоуправе (''Службени гласник РС'' бр. 21/16) и и члана
43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'',
бр. 6/15-пречишћен текст), Скупштина општине Бор, на
седници одржаној дана 27. децембра 2016. године, донела
је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ КАДРОВСКОГ ПЛАНА ОПШТИНСКЕ
УПРАВЕ ОПШТИНЕ БОР ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
Усваја се Кадровски план Општинске управе
општине Бор за 2017. годину, који је одштампан уз ову
одлуку и чини њен саставни део.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 112-74/2016-I
У Бору, 27. децембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Видоје Адамовић, с.р.
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На основу члана 11., 15, 15а, 15б и 15в Закона о
финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник
РС'', 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 - усклађени дин. изн., 125/14
- усклађени дин. изн., 95/15 – усклађени дин. изн., 83/2016
и 91/2016 – усклађени дин. изн.) члана 32. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', 129/07 и
83/14 – др. закон) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', 6/15-пречишћен текст),
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 27.
децембра 2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ
КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

Члан 1.
У
Одлуци о локалним комуналним таксама,
(''Службени лист општине Бор'', бр. 3/15-пречишћен текст,
3/15 и 27/15) у члану 15. став 1. износ '' 50.000,00 до
1.000.000,00 динара'' замењује се износом „од 300.000,00
динара''.
У ставу 2. износ „од 2.500,00 до 75.000,00 динара“
замењује се износом „од 25.000,00 динара“.
У ставу 3. износ „од 5.000,00 до 250.000,00
динара“ замењује се износом „од 80.000,00 динара“.
Члан 2.
У члану 16. став 1. износ „од 50.000 до 1.000.000“
замењују се износом „ од 300.000,00 динара“.
У ставу 2. износ „од 2.500,00 до 75.000,00 динара“
замењују се износом „од 25.000,00 динара“.
У ставу 3. износ „од 5.000,00 до 250.000,00
динара“ замењују се износом „од 80.000,00 динара“.
Члан 3.
У Тарифи локалних комуналних такси Тарифном
броју 1. став 1. слово В) речи: „средња правна лица, као и
предузетници и мала правна лица“ замењују се речима:
„средња, мала и микро правна лица и предузетници“.
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Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана, од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 434-6/2016-I
У Бору, 27. децембра 2016. године

27. децембар 2016.

карактера на површинама јавне намене на територији
општине Бор („Службени лист општине Бор,”, бр 18/14) у
члану 97. став 1. речи: ''25.000,00 до 500.000,00 динара''
замењује се речима: ''70.000 динара''.
У ставу 2. речи: ''5.000,00 до 250.000,00 динара''
замењује се речима: ''30.000 динара''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Видоје Адамовић, с.р.
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На основу члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15-пречишћен
текст), Скупштина општине Бор, на седници одржаној
27. децембра 2016. године, донела је
ОДЛУКА
О КОНВЕРЗИЈИ ПОТРАЖИВАЊА ОПШТИНЕ БОР
У КАПИТАЛ ОПШТИНЕ БОР У ДРУШТВУ
„TRAYAL KORPORACIJA“ А.Д. КРУШЕВАЦ
Члан 1.
У складу са препоруком Владе Републике Србије
дата Закључком 05 бр. 0238267/2016-1 од 11. октобра
2016. године, даје се сагласност да се у поступку
усвајања Унапред припремљеног плана реорганизације (у
даљем тексту: УППР), субјекта приватизације „Trayal
Korporacija“ а.д. Крушевац (у даљем тексту: Друштво),
потраживања општине Бор према Друштву по основу
уступљених јавних прихода са стањем на дан 31.12.2015.
године, које ће бити утврђено записником надлежне
организационе јединице Пореске управе, са каматом до
дана доношења Закључка Владе, конвертује у удео
општине Бор у капиталу Друштва.
Члан 2.
Даје се сагласност да се потраживања општине
Бор настала у периоду после 31.12.2015. године до дана
усвајања УППР конвертују у трајни улог општине Бор у
капиталу Друштва, у случају усвајања УППР-а.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 404-429/2016-I
У Бору, 27. децембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Видоје Адамовић, с.р.
241
На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14
– др. закона), члана 2. и 4. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/11) и
члана 43. Статута општине Бор („Службени лист
општине Бор”, бр. 6/15 – пречишћен текст) Скупштина
општине Бор на седници одржаној 27. децембра 2016.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ И
УКЛАЊАЊУ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА
И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ
КАРАКТЕРА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОР
Члан 1.
У Одлуци о постављању и уклањању мањих
монтажних објеката и других објеката привременог

У ставу 3. речи: ''2.500,00 до 75.000,00 динара''
замењује се речима: ''10.000 динара''.
У ставу 4. речи: ''2.500,00 до 75.000,00 динара''
замењује се речима: ''10.000 динара''.
Ст. 5. 6. и 7. бришу се.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 352-765/2016-I
У Бору, 27. децембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Видоје Адамовић, с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број: 129/07 и 83/14др.закон) и члана 2. и 4.
Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник РС“ број: 88/11) и члана
43. Статута општине Бор („Службени лист општине Бор“
бр. 6/15-пречишћен текст), Скупштина општине Бор, на
седници одржаној 27. децембра 2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ
СНАБДЕВАЊА ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ
Члан 1.
У Одлуци о условима и начину снабдевања
топлотном енергијом („Службени лист општине Бор“ бр.
16/13) у члану 85. став 1. речи: ''50.000,00 до 1.000.000,00
динара'', замењују се речима: ''70.000 динара''.
У ставу 2. речи: ''2.500,00 до 75.000,00 динара'',
замењују се речима: ''10.000 динара''.
Члан 2.
У члан 86. став 1. У алинеји 1. речи: ''50.000 до
1.000.000 динара'', замењују се речима: ''70.000 динара''.
У алинеји 2. речи: ''2.500 до 75.000,00 динара'',
замењују се речима: ''10.000,00 динара''.
У алинеји 3. речи: ''5.000,00 до 250.000,00 динара'',
замењују се речима: ''30.000,00 динара''.
У алинеји 4. речи: ''2.500,00 до 75.000,00 динара'',
замењују се речима: ''10.000,00 динара''.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 023-94/2016-I
У Бору, 27. децембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Видоје Адамовић, с.р.
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На основу члана 20. и 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14
– др. закона), члана 2. и 4. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник РС, бр. 88/11) и члана
43. Статута општине Бор („Службени лист општине
Бор“, бр. 6/15 – пречишћен текст) Скупштина општине
Бор на седници одржаној 27. децембра 2016. године,
донела је
ОДЛ УК У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ
ДЕЛАТНОСТИМА

244
На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број: 129/07 и 83/14др.закон) и члана 2. и 4.
Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник РС“ број: 88/11) и члана
43. Статута општине Бор („Службени лист општине Бор“
бр. 6/15-пречишћен текст), Скупштина општине Бор, на
седници одржаној 27. децембра 2016. године, донела је

Члан 1.
У Одлуци о комуналним делатностима
(„Службени лист општина“, бр. 13/02, 22/02, 14/03, 9/04,
15/04, 15/05, и бр. 10/07, 15/07, и „Службени лист
општине Бор“, бр. 20/10, 9/11, 4/2012, 7/13, и 30/14) у
члану 37. став 2. после речи: „ревизионе шахте“ додају се
речи: „која је власништво ЈКП и исто је у обавези да
врши одржавање ревизионе шахте“.

Члан 1.
У Одлуци о уређењу и одржавању гробља и
сахрањивању („Службени лист општине Бор“ бр. 5/02 и
15/05) у члану 28. став 1. речи: ''5.000 до 500.000 динара'',
замењују се речима: ''70.000 динара''.

Члан 2.
У члану 108.: реч: „саобраћајнице“, замењује се речју:
„сигнализације“.
Члан 3.
У члан 154. став 1. речи: „50.000 до 1.000.000
динара“, замењују се речима: „70.000 динара“.
У ставу 2. речи: „5.000 до 75.000 динара“,
замењују се речима: „10.000 динара“.

У ставу 3. речи: ''2.500 до 250.000 динара'', замењују
се речима: ''30.000 динара''.

Члан 4.
У члану 155. став 1. речи: „50.000 до 1.000.000
динара“, замењују се речима: „70.000 динара“.
У ставу 2. речи: „5.000 до 75.000 динара“,
замењују се речима: „10.000 динара“.
У ставу 3. речи: „10.000 до 250.000 динара“,
замењују се речима: „30.000 динара“.
Члан 5.
У члан 156. став 1. речи: „50.000 до 1.000.000
динара“, замењују се речима: „70.000 динара“.
У ставу 2. речи: „5.000 до 75.000 динара“,
замењују се речима: „10.000 динара“.
У ставу 3. речи: „10.000 до 250.000 динара“,
замењују се речима: „30.000 динара“.
У ставу 4. речи: „5.000 до 75.000 динара“,
замењују се речима: „10.000 динара“.
Члан 6.
Члан 157. брише се.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 352-766/2016-I
У Бору, 27. децембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Видоје Адамовић, с.р.

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О УРЕЂЕЊУ И
ОДРЖАВАЊУ ГРОБЉА И САХРАЊИВАЊУ

У ставу 2. речи: ''250 до 25.000 динара'', замењују се
речима: ''10.000 динара''.

Члан 2.
У члан 29. став 1. речи: ''250 до 25.000 динара'',
замењују се речима: ''10.000 динара''.
Члан 3.
Члан 30. брише се
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 352-767/2016-I
У Бору, 27. децембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Видоје Адамовић, с.р.
245
На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број: 129/07 и 83/14др.закон) и члана 43. Статута општине Бор („Службени
лист општине Бор“ бр. 6/15-пречишћен текст), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној 27. децембра 2016.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ
ТРГОВИНСКИХ, УГОСТИТЕЉСКИХ И
ЗАНАТСКИХ ОБЈЕКАТА
Члан 1.
У Одлуци о радном времену трговиснких,
угоститељских и занатских објеката („Службени лист
општине Бор“ бр. 22/10-пречишћен текст, 9/11, 13/11 и
11/12) у члану 13. речи: ''50.000 до 1.000.000 динара'',
замењују се речима: ''70.000 динара''.
Члан 2.
У члан 14. речи: ''5.000 до 250.000 динара'', замењују
се речима: ''30.000 динара''.
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Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 130-4/2016-I
У Бору, 27. децембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Видоје Адамовић, с.р.
246
На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број: 129/07 и
83/14- др.закон), члана 2. и 4. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник РС“ број: 88/11 и
члана 43. Статута општине Бор („Службени лист
општине Бор“ бр. 6/15- пречишћен текст), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној 27. децембра 2016.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О УПРАВЉАЊУ
КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ, ОДРЖАВАЊУ
ЧИСТОЋЕ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
Члан 1.
У Одлуци о управљању комуналним отпадом,
одржавању чистоће и
зелених површина (Службени
лист општине Бор, бр. 30/14) у члану 74 став 1. речи:
„50.000 до 1.000.000 динара“, замењује се речима:
„70.000 динара“.
У ставу 2. речи: „5.000 до 75.000 динара“
замењује се речима: „10.000 динара“ .
Члан 2.
У члану 75. став 1. речи: „50.000 до 1.000.000
динара“, замењује се речима: „70.000 динара“.
У ставу 2. речи: „5.000 до 75.000 динара“,
замењује се речима: „10.000 динара“.
У ставу 3. речи: „10.000 до 250.000 динара“,
замењује се речима: „30.000 динара“.
У ставу 4. речи: „5.000 до 75.000 динара“,
замењује се речима: „10.000 динара“.
Члан 3.
Члан 76. брише се
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 352-768/2016-I
У Бору, 27. децембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Видоје Адамовић, с.р.

27. децембар 2016.
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На основу члана 20. и 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/14 –
др.закон), члана 5. и 79. Закона о јавним предузећима
(''Службени гласник РС'', 15/16) и члана 43. Статута
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15 –
пречишћен текст) Скупштина општине Бор, на седници
одржаној дана 27. децембра 2016. године донела је
ОДЛУКУ
о измени Одлуке о усклађивању пословања Јавног
предузећа ''Боговина'' Бор са Законом о јавним
предузећима
Члан 1.
У Одлуци о усклађивању пословања Јавног
предузећа ''Боговина'' (''Службени лист општине Бор“ , бр.
15/16) у члану 8. став 1. мења се и гласи:
''Предузеће послује под следећим пословним
именом: Јавно предузеће за изградњу и експлоатацију
регионалног водосистема ''Боговина'' Бор''.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана, од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 022-262/2016-I
У Бору, 27. децембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Видоје Адамовић, с.р.
248
На основу члана 18. став 6, члана 20. став 1 и став
2, члана 22. и члана 27. став 10 Закона о јавној својини
(''Службени гласник РС'', бр.72/11, 88/13 и 105/14), члана
43. Статута општине Бор (''Сл.лист општине Бор'', бр.6/15пречишћен текст) и члана 2. и члана 21. Одлуке о
прибављању, коришћењу, управљању и располагању
стварима у својини општине Бор (''Службени лист општине
Бор'', бр.27/14) Скупштине општине Бор на седници
одржаној дана 27. децембра 2016. године, донела је
ОДЛУКУ
о давању на коришћење објекта у јавној својини
општине Бор установама средњег образовања и
васпитања Економско-трговинској школи
и Техничкој школи у Бору
Члан 1.
Овом одлуком даје се на коришћење без накнаде
установама средњег образовања и васпитања Економскотрговинској школи и Техничкој школи у Бору следећи
објекат у јавној својини општине Бор, зграда средњег
образовања бр.1 површине у габариту 2081 м2 изграђена на
кп.бр.3608/1 К.О Бор I, уписана у лист непокретности
бр.8177 К.О Бор I.
Члан 2.
Економско-трговинска школа и Техничка школа
стичу право коришћења на идеалним деловима
непокретности из члана 1 ове одлуке.
Члан 3.
Корисници из члана 1. су у обавези да са
општином Бор закључе Уговор о давању на коришћење
непокретности у року од 15 дана од дана ступања на снагу
ове одлуке.
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Члан 4.
Објекти из члана 1. ове одлуке установе
Економско-трговинска школа и Техничка школа користи
ће ради обављања васпитно образовне делатности у
складу са Законом о јавној својини (''Службени гласник
Р.С.'', бр.72/11, 88/13 и 105/14) и Одлуком о прибављању,
коришћењу, управљању и располагању стварима у
својини општине Бор (''Службени лист општине Бор'',
бр.27/14).
Члан 5.
Установе из члана 1. ове одлуке су одговорне за
текуће одржавање, поправке и функционално коришћење
објекта који им се даје на коришћење према намени
објекта.
Члан 6.
У
случају
потребе
за
доградњом,
реконструкцијом, адаптацијом и санацијом објекта
потребно је прибавити сагласност Скупштине општине
Бор.
Установе из члана 1. ове одлуке немају права
располагања, отуђења, заснивања хипотеке и другог
терета, осим давања у закуп објеката који им је дат на
коришћење на основу претходне сагласности Скупштине
општине Бор.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 463-259/16-I
Дана: 27. децембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Видоје Адамовић, с.р.
249
На основу члана 18. став 5. члана 20. став 1 и
став 2, члана 22. и члана 27. став 10 Закона о јавној
својини (''Службени гласник РС'', бр.72/11, 88/13 и
105/14), члана 43. Статута општине Бор (''Сл.лист
општине Бор'', бр.6/15-пречишћен текст) и члана 2. и
члана 21. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању
и располагању стварима у својини општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр.27/14) Скупштине
општине Бор на седници одржаној дана 27. децембра
2016. године, донела је
ОДЛУКУ
о давању на коришћење објеката у јавној својини
општине Бор месним заједницама
Члан 1.
Овом одлуком дају се на коришћење без
накнаде, месним заједницама на територији општине Бор
следећи објекти у јавној совјини општине Бор:
1. Месна заједница ''Лука'' Лука- Дом културе
на кп.бр.8376, уписана у лист непокретности бр.1 К.О
Лука,
2. Месна заједница ''Оштрељ'' Оштрељ- Дом
културе на кп.бр.250/1, остале зграде на кп.бр.250/2,
остале зграде на кп.бр.250/2 и остале зграде на кп.бр.330
све у К.О. Оштрељ уписане у лист непокретности бр.85
К.О Оштрељ,
3. Месна заједница ''Металург'' Бор- зграда
јединице локалне самоуправе-Месна заједница на
кп.бр.3613 уписане у лист непокретности бр.8177 К.О
Бор I,
4. Месна заједница ''Брезоник'' Бор - Дом
културе на кп.бр.1160 и продавница на кп.бр.1153/1,
уписане у лист непокретности бр.717 К.О Бор II.

27. децембар 2016.

Члан 2.
Корисници из члана 1. ове одлуке су у обавези да
са општином Бор закључе Уговор о давању на коришћење
непокретности у року од 15 дана од дана ступања на снагу
ове одлуке.
Члан 3.
Објекте из члана 1. ове Одлуке Месне заједнице
ће користити ради обављања послова из надлежности
Месне заједнице у складу са Законом о јавној својини
(''Службени гласник Р.С.'', бр.72/11 и 88/13) и Одлуком о
прибављању, коришћењу, управљању и располагању
стварима у својини општине Бор (''Службени лист општине
Бор'', бр.27/14).

Члан 4.
Месна заједница је одговорна за текуће
одржавање, поправке и функционално коришћење објеката
који јој се дају на коришћење према намени објекта.
Члан 5.
У
случају
потребе
за
доградњом,
реконструкцијом, адаптацијом и санацијом објекта
потребно је прибавити сагласност Скупштине општине
Бор.
Месна заједница нема права располагања,
отуђења, заснивања хипотеке и другог терета, осим давања
у закуп објеката који су јој дати на коришћење на основу
претходне сагласности Скупштине општине Бор.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 463-262/16-I
Дана: 27. децембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Видоје Адамовић, с.р.
250
На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 др.закон), члана 69. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС, бр. 15/16) и члана 43. Статута
општине Бор („Службени лист општине Бор“, бр. 6/15 –
пречишћен текст), Скупштина општине Бор, на седници
одржаној дана 27. децембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Статут Jавног комуналног
предузећа ''Водовод'' Бор
I
Даје се сагласност на Статут Јавног комуналног
предузећа ''Водовод'' Бор који је донео Надзорни одбор
Јавног комуналног предузећа ''Водовод'' Бор, на седници
одржаној дана 07.12.2016. године.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 110-27/2016-I
У Бору, 27. децембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Видоје Адамовић, с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14
- др.закон), члана 69. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС, бр. 15/16) и члана 43. Статута
општине Бор („Службени лист општине Бор“, бр. 6/15 –
пречишћен текст), Скупштина општине Бор, на седници
одржаној дана 27. децембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Статут Jавног комуналног
предузећа ''Топлана'' Бор
I
Даје се сагласност на Статут Јавног комуналног
предузећа ''Топлана'' Бор који је донео Надзорни одбор
Јавног комуналног предузећа ''Топлана'' Бор, на седници
одржаној дана 08.12.2016. године.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 110-28/2016-I
У Бору, 27. децембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Видоје Адамовић, с.р.
252
На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14
- др.закон), члана 69. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС, бр. 15/16) и члана 43. Статута
општине Бор („Службени лист општине Бор“, бр. 6/15 –
пречишћен текст ), Скупштина општине Бор, на седници
одржаној дана 27. децембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Статут Jавног комуналног
предузећа ''3.октобар'' Бор
I
Даје се сагласност на Статут Јавног комуналног
предузећа „3. октобар“ Бор, који је донео Надзорни
одбор Јавног комуналног предузећа ''3. октобар'' Бор, на
седници одржаној дана 30.11.2016. године.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 023-82/2016-I
У Бору, 27. децембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Видоје Адамовић, с.р.
253
На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14
- др.закон), члана 69. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС, бр. 15/16) и члана 43. Статута
општине Бор („Службени лист општине Бор“, бр. 6/15 –
пречишћен текст ), Скупштина општине Бор, на седници
одржаној дана 27. децембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Статут Jавног предузећа
„Зоолошки врт“ Бор

27. децембар 2016.

I
Даје се сагласност на Статут Јавног предузећа
Зоолошки врт Бор, који је донео Надзорни одбор Јавног
предузећа ''Зоолошки врт'' Бор, на седници одржаној дана
15.11.2016. године.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 110-22/2016-I
У Бору, 27. децембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Видоје Адамовић, с.р.
254
На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 др.закон), члана 69. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС, бр. 15/16) и члана 43. Статута
општине Бор („Службени лист општине Бор“, бр. 6/15 –
пречишћен текст), Скупштина општине Бор, на седници
одржаној дана 27. децембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Статут Jавног предузећа
за стамбене услуге „Бор“ Бор
I
Даје се сагласност на Статут Јавног предузећа за
стамбене услуге ''Бор'' Бор који је донео Надзорни одбор
Јавног предузећа за стамбене услуге ''Бор'' Бор, на седници
одржаној дана 30.11.2016. године.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 110- 33/2016-I
У Бору, 27. децембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Видоје Адамовић, с.р.
255
На основу члана 59. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, бр. 15/16) и члана 43. Статута
општине Бор („Службени лист општине Бор“, бр. 6/15пречишћен текст), Скупштина општине Бор, на седници
одржаној 27. децембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања Јавног
комуналног предузећа „3. октобар“ Бор за 2017. годину
I
Даје се сагласност на Програм пословања Јавног
комуналног предузећа ''3. октобар'' Бор за 2017. годину,
који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа
''3. октобар'' Бор, на седници одржаној 30.11.2016. године,
под бројем: 1455.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 023-81/2016-I
У Бору, 27. децембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Видоје Адамовић, с.р.
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На основу члана 59. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16) и члана
43. Статута општине Бор („Службени лист општине
Бор“, бр. 6/15-пречишћен текст), Скупштина општине
Бор, на седници одржаној 27. децембра 2016. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања Јавног
комуналног предузећа „Водовод“ Бор за 2017. годину

258
На основу члана 59. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, бр. 15/16) и члана 43. Статута
општине Бор („Службени лист општине Бор“, бр. 6/15пречишћен текст), Скупштина општине Бор, на седници
одржаној 27. децембра 2016. године, донела је

I
Даје се сагласност на Програм пословања
Јавног комуналног предузећа ''Водовод'' Бор за 2017.
годину, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног
предузећа ''Водовод'' Бор, на седници одржаној
19.12.2016. године, под бројем: 3550/5.

I
Даје се сагласност на Програм пословања Јавног
комуналног предузећа ''Топлана'' Бор за 2017. годину, који
је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа
''Топлана'' Бор, на седници одржаној 22.12.2016. године,
под бројем: 33/1-2016.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 023-87/2016-I
У Бору, 27. децембра 2016. године

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања Јавног
комуналног предузећа „Топлана“ Бор за 2017. годину

Број: 023-88/2016-I
У Бору, 27. децембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Видоје Адамовић, с.р.
257
На основу члана 61. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16) и члана
43. Статута општине Бор („Службени лист општине
Бор“, бр. 6/15-пречишћен текст), Скупштина општине
Бор, на седници одржаној 27. децембра 2016. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм коришћења
субвенција Јавног комуналног предузећа ''Водовод''
Бор за 2017. годину
I
Даје се сагласност на Програм коришћења
субвенција Јавног комуналног предузећа ''Водовод'' Бор
за 2017. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног
комуналног предузећа ''Водовод'' Бор, на седници
одржаној 19.12.2016. године, под бројем: 3550/3.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.

ПРЕДСЕДНИК,
Видоје Адамовић, с.р.
259
На основу члана 61. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, бр. 15/16) и члана 43. Статута
општине Бор („Службени лист општине Бор“, бр. 6/15пречишћен текст), Скупштина општине Бор, на седници
одржаној 27. децембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм коришћења
субвенција Јавног комуналног предузећа ''Топлана''
Бор за 2017. годину
I
Даје се сагласност на Програм коришћења
субвенција Јавног комуналног предузећа ''Топлана'' Бор за
2017. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног
комуналног предузећа ''Топлана'' Бор, на седници одржаној
22.12.2016. године, под бројем: 33/2-2016.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 023-89/2016-I
У Бору, 27. децембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР

Број: 023-94/2016-I
У Бору, 27. децембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Видоје Адамовић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК,
Видоје Адамовић, с.р.
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На основу члана 59. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16) и члана
43. Статута општине Бор („Службени лист општине
Бор“, бр. 6/15-пречишћен текст), Скупштина општине
Бор, на седници одржаној 27. децембра 2016. године,
донела је

др. закон) и члана 67. Статута општине Бор (''Службени
лист општине Бор'', бр. 6/15-пречишћен текст), предложило
Скупштини општине Бор да донесе решење о престанку
мандата вршиоца дужности директора Јавног предузећа
''Зоолошки врт'' Бор.
Сходно напред наведеном, Скупштина општине
Бор одлучила је као у диспозитиву овог решења.

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања Јавног
предузећа за стамбене услуге „ Бор“ Бор за 2017.
годину

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
овог решења може се покренути спор тужбом. Тужба се
предаје Вишем суду у Зајечару непосредно или преко
поште.

I
Даје се сагласност на Програм пословања
Јавног предузећа за стамбене услуге „Бор“ Бор за 2017.
годину, који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа за
стамбене услуге „Бор“ Бор, на седници одржаној
30.11.2016. године, под бројем: 8075/2.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022-253/2016-I
У Бору, 27. децембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Видоје Адамовић, с.р.
261
На основу члана 46. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 15/16), члана
192. Закона о општем управном поступку (''Службени
лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени гласник РС'', бр.
30/10) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист
општинe Бор'', бр. 6/15- пречишћен текст), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној 27. децембра 2016.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о престанку мандата вршиоца дужности директора
Јавног предузећа ''Зоолошки врт'' Бор
I
Мирјани Марић, дипломираном инжењеру
пољопривреде, из Бора, престаје мандат вршиоца
дужности директора Јавног предузећа ''Зоолошки врт''
Бор даном доношења овог решења, због истека периода
на који је именована.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.
Образложењ е
Скупштина општине Бор је Решењем број 022173/2015-I од 27.11.2015. године (''Службени лист
општине Бор'', бр. 24/15) именовала Мирјану Марић,
дипломираног инжењера пољопривреде, за вршиоца
дужности директора Јавног предузећа ''Зоолошки врт''
Бор, на период који није дужи од шест месеци у складу
са чланом 42. Закона о јавним предузећима, почев од
30.11.2015. године.
Имајући у виду горе наведено, Мирјани Марић,
дипломираном инжењеру пољопривреде, истекао је
период од шест месеци на који је именована.
Општинско веће општине Бор је, сагласно
својим овлашћењима из члана 46. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07 и 83/14-

Број: 022-263/2016-I
У Бору, 27. децембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Видоје Адамовић, с.р.
262
На основу члана 21. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, бр. 119/12, 116/13 - аутентично
тумачење и 44/14 - др. закон), члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 –
др. закон), члана 43. Статута општине Бор („Службени
лист општине Бор“, бр. 6/15- пречишћен текст) и члана 37.
Одлуке о промени оснивачког акта ЈП „Зоолошки врт“ Бор
(„Службени лист општине Бор“, бр. 12/13), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 27. децембра 2016.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању директора Јавног предузећа „Зоолошки
врт“ Бор
1. Именује се Дарко Драгијевић, дипломирани
инжењер пољопривреде из Бора за директора Јавног
предузећа „Зоолошки врт“ Бор, на период од четири
године.
2. Именовано лице је дужно да ступи на рад у
року од осам дана од дана објављивања овог решења у
„Службеном гласнику Републике Србије“.
3. Ово решење је коначно.
4. Решења објавити у „Службеном гласнику
Републике Србије“, „Службеном листу општине Бор“ и на
интернет страници општине Бор.
Образложење
Одредбама члана 21.
Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 119/12, 116/13 аутентично тумачење и 44/14 - др. закон), члана 43.
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.
6/15- пречишћен текст) прописано је да директора јавног
предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе
именује Скупштина општине, на период од четири године,
а на основу спроведеног јавног конкурса.
Чланом 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон) и
чланом 43. Статута општине Бор („Службени
лист
општине Бор“, бр. 6/15- пречишћен текст) прописано је да
Скупштина општине у складу са законом именује и
разрешава директоре јавних и јавно комуналних предузећа.
Чланом 37. Одлуке о промени оснивачког акта
Јавног предузећа „Зоолошки врт“ Бор прописано је да
директора јавног предузећа именује Скупштина општине
на период од четири године, а на основу спроведеног
јавног конкурса у складу са Законом.
Скупштина општине Бор је на седници одржаној
дана 19.02.2016. године донела Одлуку о спровођењу
јавног конкурса за именовање директора ЈП „Зоолошки
врт“ Бор („Службени лист општине Бор“ бр.3/16). Текст
јавног конкурса објављен је у ''Службеном гласнику
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Републике Србије'' бр.23 од 07.03.2016. године и у
дневном листу „Данас“ од 10.03.2016. године. Конкурс је
био отворен 15 дана и у року су приспеле 4 пријаве.
Право на учешће у изборном поступку остварило је двоје
кандидата, обзиром да је пријава на конкурс кандида
Милана Мијаиловића - закључком одбачена као
непотпуна, а други кандидат Мирјана Марић није
испунила услов за учешће у изборном поступку због
неиспуњавања општег услова конкурса који се односи на
дужину радног искуства у струци. Комисија за
именовања директора јавних и јавно комуналних
предузећа чији је оснивач општина Бор на седници
одржаној дана 07.06.2016. године спровела је изборни
поступак писаном провером кандидата који су испунили
услов за учешће у изборном поступку и оценом
развојних програма те је на основу утврђених бодова
Комисија сачинила Листу за именовање са најбоље
рангираним кандидатима.
Наведену листу са записником о изборном
поступку Комисија за именовања доставила је Одељењу
за привреду и друштвене делатности Општинске управе
Бор.
Скупштина општине Бор није прихватила
предлог Решења о именовању Снежане Столић за
директора Јавног предузећа ''Зоолошки врт'' и именовала
је Дарка Драгијевића за директора Јавног предузећа
''Зоолошки врт'', као другог кандидата са Листе за
именовање са најбоље рангираним кандидатима.
Решење доставити: именованом лицу и свим
кандидатима који су учествовали у поступку.
Број: 022-28/2016-I
У Бору, 27. децембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Видоје Адамовић, с.р.
263
На основу члана 15. Закона о ванредним
ситуацијама (''Службени гласник РС'', бр. 111/09, 92/11 и
93/12) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист
општине Бор'', бр. 6/15- пречишћен текст), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној 27. децембра 2016.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ
I
У Решењу о образовању Општинског штаба за
ванредне ситуације (''Службени лист општине Бор'', бр.
21/10, 9/11, 4/12, 13/13, 2/14, 18/14, 21/14, 11/15 и 3/16) у
тачки I врше се следеће измене:
- да се разреши Зоран Марковић, дужности
члана Општинског штаба за ванредне ситуације;
- да се именује, Горан Топаловић, в.д. директор
ЈКП ''Водовод'' у Бору за члана Општинског штаба за
ванредне ситуације;
- да се разреши Дарко Милићевић, дужности
члана Општинског штаба за ванредне ситуације;
- да се именује, Зоран Марковић, в.д. директор
ЈКП ''Топлана'' у Бору за члана Општинског штаба за
ванредне ситуације.
- да се разреши др Злата Марковић, дужности
члана Општинског штаба за ванредне ситуације;
- да се именује др Весна Радосављевић,
директор Дома здравља Бор, за члана Општинског штаба
за ванредне ситуације.
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- да се разреши др Игор Маљковић, дужности
члана Општинског штаба за ванредне ситуације;
- да се именује др Горан Јоксимовић, в.д.
директор Опште болнице Бор, за члана Општинског штаба
за ванредне ситуације.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 217-19/2016-I
У Бору, 27. децембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Видоје Адамовић, с.р.
264
На основу члана 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'',
бр.72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15
и 62/16 – одлука УС), члана 192. Закона о општем
управном поступку (''Службени лист СРЈ'', бр.33/97 и 31/01
и ''Службени гласник РС'', бр.30/10) и члана 43. Статута
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.6/15 –
пречишћен текст), Скупштина општине Бор, на седници
одржаној дана 27. децембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу члана Школског одбора
ОШ ''Петар Радовановић'' у Злоту
I
Разрешава се Властимир Балашевић, дужности
члана Школског одбора ОШ ''Петар Радовановић'' у Злоту,
представник родитеља.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.
Образложење
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 54. став 2. одређено је да чланове
школског одбора именује и разрешава скупштина јединице
локалне самоуправе, а председника бирају чланови
већином гласова од укупног броја чланова. Истим чланом,
у ставу 3. одређено је да Школски одбор чине по три
представника запослених, родитеља и јединице локалне
самоуправе.
Скупштина општине Бор је Решењем о
именовању чланова Школског одбора ОШ ''Петар
Радовановић'' у Злоту (''Службени лист општине Бор'',
бр.11/15) именовала Властимира Балашевића из Злота, као
представника родитеља, за члана Школског одбора одбора
ОШ ''Петар Радовановић'' у Злоту.
ОШ ''Петар Радовановић'' у Злоту, је актом
број:1943 од 10.11.2016.године обавестила Скупштину
општине Бор да је именованом престао основ по којем је
именован у Школски одбор, из разлога што његово дете
није више ученик ове школе.
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 55. став 3. тачка 4. одређено је да ће
скупштина јединице локалне самоуправе разрешити, пре
истека мандата, поједине чланове ако овлашћени предлагач
покрене иницијативу за разрешење члана органа
управљања због престанка основа по којем је именован у
орган управљања.
Имајући у виду напред наведено, Скупштина
општине Бор је одлучила као у диспозитиву овог решења.
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Поука о правном средству: Против овог
решења може се покренути управни спор, тужбом, у року
од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се
предаје Управном суду у Београду непосредно или преко
поште.
Број: 022-226/2016-I
У Бору, 27. децембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Видоје Адамовић, с.р.
265
На основу члана 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени гласник
РС'', бр.72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење,
68/15 и 62/16 – одлука УС), члана 192. Закона о општем
управном поступку (''Службени лист СРЈ'', бр.33/97 и
31/01 и ''Службени гласник РС'', бр.30/10) и члана 43.
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'',
бр.6/15 – пречишћен текст), Скупштина општине Бор, на
седници одржаној дана 27. децембра 2016.године, донела
је
РЕШЕЊЕ
о именовању члана Школског одбора
ОШ ''Петар Радовановић'' у Злоту
I
Именује се Владимир Милановић, за члана
Школског одбор ОШ ''Петар Радовановић'' у Злоту,
представник родитеља.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.
III
Мандат именованом траје до истека мандата
Школског одбора који је именован Решењем број:02268/2015-I од 25.5.2015.године (''Службени лист општине
Бор'', бр.11/15).
Об разложење
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 54. одређено је да чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне
самоуправе, а председника бирају чланови већином
гласова од укупног броја чланова. Школски одбор има 9
чланова, од којих су трећина представници локалне
самоуправе, а по трећину чланова предлажу наставничко
веће и савет родитеља школе тајним изјашњавањем.
Чланом 54. у ставу 12. је одређено да скупштина
јединице локалне самоуправе одлучује решењем о
предлогу овлашћеног предлагача.
ОШ ''Петар Радовановић'' у Злоту, је актом
број:1943 од 10.11.2016.године доставила предлог Савета
родитеља, као овлашћеног предлагача, за именовање
новог члана Школског одбора, Владимира Милановића
из Злота, као представника родитеља, уместо Властимира
Балашевића из Злота, јер је разрешена дужности на
основу члану 55. став 3. тачка 4. Закона о основама
система образовања и васпитања.
Увидом у Извештај Полицијске управе у Бору о
подацима из казнене евиденције Стр.пов. бр.05/16/3/1555
од 17.11.2016.године, утврђено је да именовани није
осуђиван за кривична дела утврђена у члану 54. став 11.
тачка 1. Закона о основама система образовања и
васпитања.
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С обзиром да је овлашћени предлагач предложио
новог кандидата за члана Школског одбора, Скупштина
општине Бор одлучила је као у диспозитиву овог решења.
Поука о правном средству: Против овог решења
може се покренути управни спор, тужбом, у року од 30
дана од дана пријема овог решења. Тужба се предаје
Управном суду у Београду непосредно или преко поште.
Број: 022-264/2016-I
У Бору, 27. децембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Видоје Адамовић, с.р.
266
На основу члана 65. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15- пречишћен
текст), члана 3. Одлуке о стамбеним односима (''Службени
лист општина'', бр. 11/01, 6/03, 15/04, 15/05 и 1/08) и члана
4. Одлуке о начину, условима и роковима коришћења и
враћања средстава солидарности (''Службени лист
општине'', бр. 23/01, 6/03, 15/04, 7/07 и 27/15), председник
општине Бор, донео је
РЕШЕЊЕ
о измени Решења о именовању председника, заменика
председника и чланова Комисије за задовољење
стамбених потреба
1. У тачки I Решења о именовању председника,
заменика председника и чланова Комисије за задовољење
стамбених потреба (''Службени лист општине Бор'' бр. 1/15
и 1/16) врше се следеће измене:
- разрешава се Далибор Орсовановић, дужности
члана Комисије;
- именује се Саша Вукадиновић, за члана
Комисије.
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.

Број: 360-261/2016-II
У Бору, 27. децембра 2016. годинe
ОПШ ТИНA БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Живорад Петровић, с.р.
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