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На основу члана 46. Закона о јавним 

предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 15/16), члана 

136. Закона о општем управном поступку ('Службени 

гласник РС'', бр. '18/16) и члана 43. Статута општине Бор 

(''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15- пречишћен 

текст), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 

дана 1. септембра 2017. године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о престанку мандата вршиоца дужности директора  

Јавног комуналног предузећа ''Топлана'' Бор 

 

I 

 Зорану Марковићу, дипломираном инжењеру 

машинства, из Бора, престаје мандат вршиоца дужности 

директора Јавног комуналног предузећа ''Топлана'' Бор, 

даном доношења овог решења, због истека периода на 

који је именован. 

II 

 Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 

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

 

О б р а з л о ж е њ е                                                                             
Скупштина општине Бор је Решењем број: 023-

40/2016-I од 28.6.2016. године (''Службени лист општине 

Бор'', бр. 12/16) именовала Зорана Марковића, 

дипломираног инжењера машинства, за вршиоца 

дужности директора Јавног комуналног предузећа 

''Топлана'' Бор, на период до именовања директора Јавног 

комуналног предузећа ''Топлана'' Бор, по спроведеном 

јавном конкурсу, а најдуже на период од једне године. 

Имајући у виду горе наведено, Зорану 

Марковићу, дипломираном инжењеру машинства, 

истекао је период на који је именован. 

Општинско веће општине Бор је, сагласно 

својим овлашћењима из члана 46. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 83/14-

др. закон и 101/16-др. закон) и члана 67. Статута 

општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15- 

пречишћен текст101/16-др. закон), предложило 

Скупштини општине Бор да донесе решење о престанку 

мандата вршиоца дужности директора Јавног комуналног 

предузећа ''Топлана'' Бор. 

 Сходно напред наведеном, Скупштина општине 

Бор, одлучила је као у диспозитиву овог решења. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 

овог решења може се покренути спор тужбом. Тужба се 

предаје Вишем суду у Зајечару непосредно или преко 

поште. 

  

Број: 023-56/2017-I                                             

У Бору, 1. септембра 2017. године   

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

      

                                         ПРЕДСЕДНИК, 

                              Видоје Адамовић, с.р. 
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На основу члана 52. Закона о јавним 

предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 15/16), члана 

136. Закона о општем управном поступку ('Службени 

гласник РС'', бр. 18/16) и члана 43. Статута општине Бор 

(''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15- пречишћен 

текст), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 

дана 1. септембра 2017. године, донела је 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању вршиоца дужности директора  

Јавног комуналног предузећа ''Топлана'' Бор 

 

 

I 

Именује се Милутин Симић, дипломирани 

инжењер неорганске технологије, из Бора, за вршиоца 

дужности директора Јавног комуналног предузећа 

''Топлана'' Бор, на период до именовања директора Јавног 

комуналног предузећа ''Топлана'' Бор, по спроведеном 

јавном конкурсу, а најдуже на период од једне године, 

почев од дана доношења овог решења. 

 

II 

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 

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

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Досадашњем вршиоцу дужности директора 

Јавног комуналног предузећа ''Топлана'' Бор, Зорану 

Марковићу, из Бора, престао је мандат вршиоца 

дужности директора Јавног комуналног предузећа 

''Топлана'' Бор, због истека периода на који је именован. 

 Нико од кандидата са ранг листе по расписаном 

јавном конкурсу није именован за директора Јавног 

комуналног предузећа ''Топлана'' Бор, први и једини 

кандидат са ранг листе кандидата повукао је пријаву за 

учешће на конкурсу, а претходном вршиоцу дужности 

директора престао је мандат и код таквог стања, а у циљу 

несметаног функционисања и ради обезбеђивања 

континуитета у обављању делатности за коју је Јавно 

комунално предузеће ''Топлана'' Бор основано, потребно 

је именовати вршиоца дужности директора Јавног 

комуналног предузећа ''Топлана'' Бор у складу са чланом 

52. Закона о јавним предузећима, јер јавно предузеће не 

може да обавља делатност без законског заступника. 

 Општинско веће општине Бор предложило је 

Милутина Симића, дипломираног инжењера неорганске 

технологије, из Бора, да се именује за вршиоца дужности 

директора Јавног комуналног предузећа ''Топлана'' Бор. 

 Сходно напред наведеном Скупштина општине 

Бор одлучила је као у диспозитиву овог решења. 
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ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 

овог решења може се покренути спор тужбом. Тужба се 

предаје Вишем суду у Зајечару непосредно или преко 

поште. 

Број: 023-57/2017-I 

У Бору, 1. септембра 2017. године  

  

                      СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

              

               ПРЕДСЕДНИК, 

                                        Видоје Адамовић, с.р. 
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На основу члана 49. Закона о јавним 

предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 15/16), члана 

136. Закона о општем управном поступку (''Службени 

гласник РС'', бр. 18/16) и члана 43. Статута општине Бор 

(''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15-пречишћен 

текст), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 

дана 1. септембра 2017. године, донела је  

  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу  директора Јавног предузећа за стамбене 

услуге  ''Бор'' Бор 

 

I 

 Горан Петровић, дипломирани инжењер 

машинства, из Бора, разрешава се дужности директора 

Јавног предузећа за стамбене услуге „Бор“ Бор,даном 

доношења овог решења. 

II 

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Горан Петровић је као одговорно лице у 

правном лицу одговоран за ненаменско трошење 

средстава скупштина станара што је утврђено приликом 

контроле буџетског инспектора. На рад Јавног предузећа 

за стамбене услуге „Бор“ Бор у претходном периоду 

исписане су притужбе великог броја грађана због 

незадовољства радом предузећа. Такође, именовани не 

остварује сарадњу са оснивачем. 

 Сходно напред наведеном Скупштина општине 

Бор одлучила је као у диспозитиву овог решења. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 

овог решења може се покренути управни спор, тужбом. 

Тужба се предаје Вишем суду у Зајечару непосредно или 

преко поште. 

 

Број: 022-107/2017-I 

У Бору, 1. септембра 2017.  године   

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР, 

 

                  ПРЕДСЕДНИК, 

                               Видоје Адамовић, с.р. 
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На основу члана 52. Закона о јавним 

предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 16/15), члана 

136. Закона о општем управном поступку (''Службени 

гласник РС'', бр. 18/16)  и члана 43. Статута општине Бор 

(''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15- пречишћен 

текст), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 

дана 1. септембра 2017. године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању вршиоца дужности директора  

Јавног  предузећа за стамбене услуге  ''Бор'' Бор 

 

I 

Именује се Лидија Начић, дипломирани 

правник, из Бора, за вршиоца дужности директора Јавног 

предузећа за стамбене услуге ''Бор'' Бор, на период до 

именовања директора Јавног предузећа за стамбене 

услуге  ''Бор'' Бор, по спроведеном јавном конкурсу, а 

најдуже на период од једне године, почев од дана 

доношења овог решења. 

 

II 

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 

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

О б р а з л о ж е њ е 

 Досадашњи директор Јавног предузећа за 

стамбене услуге ''Бор'' Бор, Горан Петровић, из Бора, 

разрешен је  дужности директора Јавног предузећа за 

стамбене услуге''Бор'' Бор, због ненаменског трошења 

средстава скупшина станара што је утврђено приликом 

контроле буџетског инспектора. 

 Није расписан јавни конкурс за именовање 

директора Јавног предузећа за стамбене услуге „Бор“ Бор 

и код таквог стања, а у циљу несметаног функционисања 

и ради обезбеђивања континуитета у обављању 

делатности за коју је Јавно предузеће за стамбене услуге 

„Бор“ Бор основано, потребно је именовати вршиоца 

дужности директора Јавног предузећа за стамбене услуге 

„Бор“ Бор у складу са чланом 52. Закона о јавним 

предузећима јер јавно предузеће не може да обавља 

делатност без законског заступника. 

 Општинско веће општине Бор предложило је 

Лидију Начић, дипломираног правника из Бора, да се  

именује за вршиоца дужности директора Јавног  

предузећа за стамбене услуге ''Бор'' Бор. 

 Сходно напред наведеном Скупштина општине 

Бор одлучила је као у диспозитиву овог решења. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 

овог решења може се покренути спор тужбом. Тужба се 

предаје Вишем суду у Зајечару непосредно или преко 

поште. 

 

Број: 022-108/2017-I 

У Бору, 1. септембра 2017. године   

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

      

              ПРЕДСЕДНИК, 

                                    Видоје Адамовић, с.р. 
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На основу члана 69. Закона о буџетском 

систему(“Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015 и 

99/2016) и члана 27. Одлуке о буџету општине Бор за 

2017.годину («Службени лист општинe Бор» 22/2016,  

9/2017 и 14/2017),  председник општине Бор доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

1.Из средстава утврђених  Одлуком о буџету 

општине Бор  за 2017.годину («Службени лист општинe 

Бор» бр. 22/2016 и 9/2017),  у Разделу 4-Општинска 

управа Бор, Глава 1- Општинска управа Бор, Програм 15- 

Опште услуге локалне самоуправе,  Програмска 

класификација - 0602-0009- Текућа буџетска резерва,  

функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на 

другом месту, позиција  206  и  економска  

класификација  49912 - “Текућа резерва”,  одобравају  се  

средства  у  износу  од  100.000  динара  Општинској  

управи  Бор  за Основну школу „Ђура Јакшић“ Кривељ. 

 

2. Средства из става 1. овог решења распоређују 

се у оквиру  Раздела 4- Општинска управа Бор, Глава 

4.1.- Општинска управа Бор, Програм 9- Основно 

образовање, Програмска класификација – 2002-0001- 

Функционисање основних школа,  функција 912 – 

Основно образовање,  на позицију  138  и  економску  

класификацију  4631- Текући трансфери осталим 

нивоима власти (за Основну школу «Ђура Јакшић»-

економска класификација 423). 

 

3.О реализацији  овог решења стараће се 

Одељење за финансије  Општинске управе Бор. 

4.Решење доставити: Општинској управи Бор, 

Одељењу за финансије Општинске управе  и  архиви. 

5.Ово решење објавити у „Службеном листу 

општине Бор „. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

На основу исказане потребе Основне школе 

„Ђура Јакшић“ Кривељ, потребно је обезбедити  средства 

за  организовање 42. Републичког такмичења орача 

младих задругара које ће се одржати 06 и 07. октобра 

2017.године. 

  Обзиром да средства за ову намену нису 

планирана Финансијским планом Општинске управе Бор 

за Основну школу „Ђура Јакшић“ Кривељ за 

2017.годину, а самим тим ни  Одлуком о буџету општине 

Бор за 2017.годину, без предлога Општинске управе Бор,  

користити средства  текуће буџетске резерве у износу  од  

100.000  динара. 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 

 

Број: 401- 349 / 2017-II 

У Бору,  30.08.2017. године 

 

                                      

              Председник општине Бор,     

              Александар Миликић, с.р. 
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