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На основу члана 6. ст. 5. до 7. и члана 7а Закона
о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр.
26/01, 45/02, 80/02, 80/02 - др закон, 135/04, 61/07, 5/09,
101/10, 24/11, 78/11, 57/12 - одлука УС, 47/13, 68/14 – др
закон, 95/18, 99/18 – одлука УС и 86/19) и члана 40. став
1. тачка 3) Статута града Бора („Службени лист града
Бора“, бр. 3/19), Скупштина града Бора, на седници
одржаној 20. новембра 2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА
КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ
НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА
ИМОВИНУ ЗА 2021. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА БОРА
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се просечне цене
квадратног метра одговарајућих непокретности за
утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на
територији града Бора.
Члан 2.
На територији града Бора одређене су четири
зоне за утврђивање пореза на имовину и утврђено је да је
прва зона најопремљенија зона.
Просечне цене квадратног метра непокретности
за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на
територији територији града Бора износе:
Врста
непокретно
сти

2.

3.

4.

665,00

630,00

13,00

13,00

13,00

13,00

3. Шумско
земљиште

14,00

14,00

14,00

14,00

4. Станови

41.500,00

35.700,00

17.000,00

17.000,00

5. Куће за
становање

26.200,00

23.000,00

18.000,00

6.Пословне
зграде и
други
(надземни и
подземни)
грађевински
објекти који
служе за
обављање
делатности

12.400,00

5.800,00

Члан 3.
За непокретности обвезника који воде пословне
књиге, у зонама у којима није било промета у периоду
01.01.2020. године – 30.09.2020. године, објављују се
просечне цене квадратног метра одговарајућих
непокретности на основу којих је утврђена основица
пореза на имовину за 2020. годину обвезника који не
воде пословне књиге у првој зони која је одређена као
најопремљенија, и износе:
Врста непокретности
1. Грађевинско земљиште
2. Пољопривредно земљиште
3. Шумско земљиште
4. Станови
5. Куће за становање

Цена по 1м2
650,00

25.700,00

6. Пословне зграде и други (надземни и
подземни грађевински објекти који
служе за обављање делатности

70.000,00

7. Гараже и гаражна места

12.000,00

Назив зоне
1.

1.Грађевинс
ко
земљиште
2.Пољоприв
редно
земљиште

7. Гараже и
гаражна
места
8. Друго
земљиште

ЦЕНА : 80
ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:
4.000 ДИНАРА

Члан 4.
Основица пореза на имовину за непокретности
у зонама за које овом одлуком није утврђена просечна
цена квадратног метра, једнака је основици пореза на
имовину одговарајуће непокретности у тој зони
обвезника који не воде пословне књиге за 2020. годину.
Вредност
другог
земљишта
(осим
експлоатационих поља) која чини основицу пореза на
имовину за пореску годину утврђује се применом
просечне цене пољопривредног земљишта у тој зони
умањене за 40%.
Члан 5.
Неизграђено
грађевинско
земљиште
на
територији града Бора које се користи искључиво за
гајење биљака, односно садног материјала, односно
шума за сврху утврђивања основице пореза на имовину
разврстава се у пољопривредно, односно шумско
земљиште.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу града Бора'', а
примењује се од 1. јануара 2021. године.
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Ову одлуку објавити на интернет страни града
Бора.
Број: 436-8/2020-I
У Бору, 20. новембра 2020. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
2
На основу члана 11. став 4. Закона о
финансијској подршци породици са децом („Службени
гласник РС“ број 113/17 и 50/18) и члана 40. став 1. тачка
6. Статута града Бора („Службени лист града Бора“ бр.
3/19) Скупштина града Бора, на седници одржаној 20.
новембра 2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА
ДЕЦОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БОРА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређују се права на финансијску
подршку породици са децом на територији града Бора,
носиоци права, услови и начин остваривања права, начин
обезбеђивања средстава и друга питања од значаја за
остваривање ових права.
II ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ
ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ
Члан 2.
Као права на финансијску подршку породици са
децом утврђују се:
1. Право на новчану помоћ незапосленим
породиљама до навршене прве године живота детета
2. Право на једнократну новчану помоћ
породиљама
3. Право на накнаду трошкова вантелесне
оплодње
4. Право на финансирање целодневног боравка
трећег детета у предшколској установи
5. Новогодишњи пакет за прворођену децу у
Новој години
6. Право на новогодишње пакетиће за децу из
социјално угрожених породица
7. Поклони за ђаке прваке
8. Бесплатни уџбеници за ученике
Члан 3.
Права из члана 2. тачка 1., 2., 3. и 4. остварују
корисници са пребивалиштем на територији града Бора.
Редослед рођења деце за остваривање правa на
новчану помоћ незапосленим породиљама до навршене
прве године живота детета и правa на једнократну
новчану помоћ породиљама утврђује се у складу са
одредбама Закона о финансијској подршци породици са
децом за остваривање права на родитељски додатак.
Редослед рођења деце и број деце у породици за
остваривање права на финансирање целодневног боравка
трећег детета у предшколској установи утврђује се у
складу са одредбама Закона о финансијској подршци
породици са децом за остваривање права на дечији
додатак.
III ПРАВО НА НОВЧАНУ ПОМОЋ
НЕЗАПОСЛЕНИМ ПОРОДИЉАМА ДО
НАВРШЕНЕ ПРВЕ ГОДИНЕ ЖИВОТА ДЕТЕТА
Члан 4.
Право на новчану помоћ незапосленим
породиљама до навршене прве године живота детета
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остварује мајка за своје живорођено прво, друго и треће
дете, под условом да је држављанин Републике Србије,
да има пребивалиште на територији града Бора најмање
2 (две) године пре дана подношења захтева, да дете има
пребивалиште на територији града Бора, да је мајка
незапослено лице на евиденцији Националне службе за
запошљавање и да непосредно брине о детету.
Изузетно, сматра се да мајка која први пут
пријављује пребивалиште, а рођена је на територији
града Бора, такође има пребивалиште на територији
града Бора најмање 2 године.
Члан 5.
Висина
новчане помоћи незапосленим
породиљама до навршене прве године живота детета
износи 15.000,00 динара нето месечно и исплаћује се до
навршене прве године живота детета.
Члан 6.
Право
на новчану помоћ незапосленим
породиљама до навршене прве године живота детета
мајке могу остварити за дете које је живо у моменту
подношења захтева, подношењем захтева Градској
управи Бор – Одељењу за привреду и друштвене
делатности у року од тридесет дана од дана рођења
детета, у ком случају се право остварује од дана рођења
детета. Уколико мајка поднесе захтев након предвиђеног
рока, право остварује од дана подношења захтева.
Уколико се захтев поднесе по истеку рока од 365. дана од
дана рођења детета не може се остварити право на ову
новчану помоћ.
Потребни докази за остваривање права из става 1.
овог члана су :
- уверење о држављанству за мајку,
- лична карта за мајку - очитана или фотокопија
личне карте без чипа,
- уверење о кретању пребивалишта за мајку и дете,
- извод из матичне књиге рођених за сву децу
мајке по редоследу рођења,
- важеће уверење Националне службе за
запошљавање,
- уверење надлежног органа старатељства да мајка
непосредно брине о детету за које је поднела захтев,
- изјава мајке да непосредно брине о детету за
које је поднела захтев,
- доказ о отвореном текућем рачуну код пословне
банке.
IV ПРАВО НА ЈЕДНОКРАТНУ НОВЧАНУ
ПОМОЋ ПОРОДИЉАМА
Члан 7.
Право на једнократну новчану помоћ
породиљама остварује мајка за своје живорођено прво,
друго, треће и четврто дете, под условом да је
држављанин Републике Србије, да има пребивалиште на
територији града Бора најмање две године пре дана
подношења захтева, да дете има пребивалиште на
територији града Бора и да мајка непосредно брине о
детету.
Изузетно, право на једнократну новчану помоћ
породиљама може под истим условима из става 1. овог
члана остварити и отац детета уколико мајка детета
није жива и у том случају се редослед рођења детета
утврђује према мајци.
Изузетно, сматра се да мајка која први пут
пријављује пребивалиште, а рођена је на територији
града Бора, такође има пребивалиште на територији
града Бора најмање 2 године.
Члан 8.
Висина
једнократне
новчане
помоћи
породиљама износи за прво дете 25.000,00 динара нето,
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за друго дете 40.000,00 динара нето, за треће дете
70.000,00 динара нето и за четврто дете 70.000,00 динара
нето.
Члан 9.
Право
на једнократну новчану помоћ
породиљама може се остварити за дете које је живо у
моменту подношења захтева, подношењем захтева
Градској управи града Бора - Одељењу за привреду и
друштвене делатности, у року од шест месеци од дана
рођења детета.
Потребни докази за остваривање права из става 1.
овог члана су :
- уверење о држављанству за мајку,
- лична карта за мајку - очитана или фотокопија
личне карте без чипа,
- уверење о кретању пребивалишта за мајку и дете,
- извод из матичне књиге рођених за сву децу
мајке по редоследу рођења,
- уверење надлежног органа старатељства да мајка
непосредно брине о детету за које је поднела захтев,
- изјава мајке да непосредно брине о детету за
које је поднела захтев,
- доказ о отвореном текућем рачуну код пословне
банке,
- извод из матичне књиге умрлих за мајку, само за
случај кадa захтев подноси отац,
V ПРАВО НА НАКНАДУ ТРОШКОВА
ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ
Члан 10.
Право на накнаду трошкова вантелесне
оплодње у максималном износу од 250.000,00 динара
остварују парови који због стерилитета или привремене
неплодности немају децу, а обухваћени су поступком
вантелесне оплодње.
Висина средства за финансирање програма
вантелесне оплодње утврђује се сваке године Одлуком о
буџету града на предлог Комисије за вантелесну
оплодњу.
Члан 11.
Право на накнаду трошкова вантелесне
оплодње из средстава буџета Града Бора остварују
брачни парови највише два пута, под условом да су
држављани Републике Србије, да имају пребивалиште на
територији града Бора најмање две године пре дана
подношења захтева, да остварују право на здравствену
заштиту преко Републичког завода за здравствено
осигурање, да поступак вантелесне оплодње спроводе у
државној здравственој установи или у приватним
клиникама које су наведене у важећем уговору
закљученом између Републичког Фонда за здравствено
осигурање и групе понуђача и да у моменту подношења
захтева жена није навршила 45 година живота.
Члан 12.
Захтев за остваривање права на накнаду
трошкова вантелесне оплодње се подноси Градској
управи града Бора – Одељењу за привреду и друштвене
делатности - Комисији за вантелесну оплодњу у року од
60 дана од датума испостављања фактуре од надлежне
здравствене установе.
Потребни докази за остваривање права из става 1.
овог члана су :
- уверење о држављанству супружника,
- очитане личне карте и уверења о кретању
пребивалишту супружника,
- извод из матичне књиге венчаних или изјава
оверена са два сведока да супружници живе заједно,
-фактура изабране здравствене установе о
извршеним услугама у поступку вантелесне оплодње,
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- лекарски налази и документација, а по
мишљењу Комисије у сваком појединачном случају,
- докази о здравственом одигурању подносиоца
захтева,
Члан 13.
Поступак доделе средстава за финансирање
вантелесне оплодње спроводи Комисија за вантелесну
оплодњу.
Комисију из става 1. овог члана формира
начелник Градске управе града Бора. Комисија има 3
члана и исту чине лица која поседују одговарајућу
стручну спрему из области медицине и здравствене
заштите као и представници локалне самоуправе.
Члан 14.
Након разматрања поднетих захтева Комисија
сачињава записник о утврђивању испуњености услова за
добијање накнаде трошкова за вантелесну оплодњу и
предлог Решења о остваривању права на накнаду
трошкова за вантелесну оплодњу. Записник о
утврђивању испуњености услова за добијање накнаде
трошкова за вантелесну оплодњу нарочито садржи:
личне податке супружника - подносиоца захтева, оцену
комплетности поднете документације и оцену да ли пар
испуњава услове или не за доделу накнаде трошкова за
вантелесну оплодњу.
Решење о праву на накнаду трошкова
вантелесне oплодње у висини остварених трошкова
доноси Градска управа града Бора.
Средства из члана 10. ове oдлуке преносе се
подносиоцу захтева, према могућностима буџета града
Бора, по распореду подношења захтева, с тим да
приоритет има жена која у текућој години навршава
45.година живота.
VI ФИНАНСИРАЊЕ ЦЕЛОДНЕВНОГ
БОРАВКА ТРЕЋЕГ ДЕТЕТА У
ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ
Члан 15.
Право на финансирање целодневног боравка
трећег детета у Предшколској установи „Бамби“ Бор
остварује се за треће и свако наредно дете у породици са
троје и више деце.
Изузетно од чл. 3. став 1 ове одлуке, право на
на финансирање целодневног боравка трећег детета
остварују и породице расељених лица са боравиштем на
територији града Бора.
Члан 16.
Захтев за остваривање права на финансирање
целодневног боравка трећег детета у Предшколској
установи „Бамби“ Бор подноси један од родитеља који
непосредно брине о деци Градској
управи Бор –
Одељењу за привреду и друштвене делатности.
Потребни докази за остваривање права из става 1.
овог члана су:
-очитана лична карта родитеља који подноси
захтев, или други докази о пребивалишту, односно
боравишту за расељена лица,
-уверење о пребивалишту, односно боравишту за
расељена лица, за сву децу у породици,
- изводи из матичне књиге рођених за сву децу у
породици,
- потврда Предшколске установе „Бамби“ Бор о
упису детета,
-за дете из разведеног брака или ванбрачне
заједнице подноси се и одлука надлежног органа.
Право на финансирање целодневног боравка
трећег детета признаје се од дана подношења захтева.
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VII НОВОГОДИШЊИ ПАКЕТ ЗА
ПРВОРОЂЕНУ ДЕЦУ У НОВОЈ ГОДИНИ
Члан 17.
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.
О праву на новогодишњи пакет за новорођено
дете Градска управа града Бора доноси решење, на
основу поднетог захтева и на основу података добијених
из Опште болнице у Бору.
Потребни докази за остваривање права из става 1.
овог члана су:
- очитана лична карта мајке,
- извод из матичне књиге рођених за дете,
- подаци о прворођеној деци из Опште болнице у
Бору,
- доказ о отвореном текућем рачуну код пословне
банке.
Захтев се може поднети у року од три месеца од
дана рођења детета.
Члан 18.
Пакет за новорођенче уручује се у виду новчане
помоћи или опреме у висини просечне нето зараде по
запосленом у Републици Србији, према последњем
објављеном податку органа надлежног за послове
статистике.
IX ПРАВО НА НОВОГОДИШЊЕ ПАКЕТИЋЕ ЗА
ДЕЦУ ИЗ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ
ПОРОДИЦА
Члан 19.
Право на новогодишње пакетиће остварују деца
из породица корисника новчане социјалне помоћи, и то
деца до навршених десет година старости.
Новогодишњи пакетићи се обезбеђују у висини
расположивих средстава у буџету града Бора и према
броју деце корисника, а према списку који достаља
Центар за социјални рад у Бору.
X ПОКЛОНИ ЗА ЂАКЕ ПРВАКЕ
Члан 20.
Деца која полазе у први разред основне школе
на територији града Бора, имају право на почетку
школске године на поклон за ђаке прваке.
Поклони за ђаке прваке у виду књига или
школске опреме обезбеђују се у висини расположивих
средстава у буџету града Бора, и према броју првака, а на
основу спискова добијених од основних школа.
XI БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ ЗА УЧЕНИКЕ
Члан 21.
Ученици првог циклуса основног образовања и
васпитања, односно од првог до четвртог разреда, који
похађају основне школе на територији града Бора имају
право на бесплатне уџбенике, чија набавка ће се
финансирати из буџета града Бора, при чему су школе у
обавези да доставе спискове на којима ће укупан број
деце умањити за број деце којима уџбенике обезбеђује
Министарство.
ХII ПОСТУПАК И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРАВА
Члан 22.
О признавању права из члана 2 тачка 1., 2., 3.,
4. и 5. ове одлуке у првом степену решава Градска
управа града Бора – Одељење за привреду и друштвене
делатности. Против првостепеног решења може се
изјавити жалба Градском већу Града Бора.
Поступак за остваривање ових права води се по
одредбама Закона о општем управном поступку.
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Корисници права ове одлуке дужни су да
првостепеном органу пријаве сваку промену од утицаја
на коришћење права у року од 15 (петнаест дана) од дана
настанка промене.
Корисник права из ове одлуке који је на основу
неистинитих
или
нетачних
података,
или
непријављивањем промена које утичу на губитак или
обим права остварио право, дужан је да накнади штету у
складу са законом.
Члан 23.
Средства за финансирање права из ове одлуке
обезбеђују се у буџету Града Бора.
Исплату из буџета по донетим решењима врши
Градска управа Бор – Одељење за финансије, на текуће
рачуне корисника.
Предшколска установа „Бамби“ Бор на основу
одредаба ове одлуке доставља Градској управи града
Бора – органу надлежном за финансије рачун ( у
прилогу списак деце) за трошкове финансирања
целодневног боравка трећег детета најкасније до петог у
месецу за претходни месец.
Градска управа Бор – орган надлежан за
финансије врши уплату обрачунатих и фактурисаних
средстава на oдговарајући уплатни рачун најкасније до
десетог у месецу за претходни месец.
За дане одсуства детета Установи се
надокнађују трошкови у висини 50% од укупног трошка
целодневног боравка по детету.
Члан 24.
Стручне и административно-техничке послове
за спровођење и примену ове одлуке као и за рад
Комисије за вантелесну оплодњу, обавља Одељење за
привреду и друштвене делатности, а финансијско
књиговодствене послове Одељење за финансије и јавне
набавке Градске управе Бор.
ХIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 25.
Поступци за остваривање права започети пре
ступања на снагу ове одлуке окончаће се у складу са
прописима који су били на снази у време подношења
захтева за остваривање ових права.
Исплата права утврђена правноснажним
решењима извршиће се у складу са прописима који су
важили до дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 26.
Ступањем на снагу ове одлуке престају да важе
Одлука о финансијској подршци породици са децом на
територији општине Бор (''Службени лист општине Бор''
број 28/17) и Одлука о финансирању целодневног
боравка трећег детета (''Службени лист општина'' број
25/06 и ''Службени лист града Бора'' бр. 9/20).
Члан 27.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу града Бора''.
Број: 401-2521/2020-I
У Бору, 20. новембра 2020. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 32. а у вези члана 66. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.129/07,
83/14-др. Закон, 101/16- др. закон и 47/18), члана 9.
Закона о комуналним делатностима („Службени гласник
РС“, бр.88/11, 104/16 и 95/18), члана 13. Закона о јавноприватном партнерству и концесијама ("Службени
гласник РС", бр. 88/11, 15/16 и 104/16) и члана 40.
Статута града Бора („Службени лист града Бора“, бр.
3/19), Скупштина града Бора, на седници одржаној 20.
новембра 2020. године, донела је

4
На основу члана 32. а у вези члана 66. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18),
члана 157. Закона о безебедности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник РС“ бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 одлука УС, 55/14, 96/15 - др. закон, 9/16 - одлука УС,
24/18, 41/18, 41/18 - др. закон, 87/18 и 23/19) и члана 40.
Статута града Бора („Службени лист града Бора“, бр.
3/19) Скупштина града Бора на седници одржаној 20.
новембра 2020. године, донела је

ОДЛУКУ
о отпочињању поступка реализације Јавно приватног
партнерства без елемената концесије за пројектовање,
изградњу и финансирање нове топлане са употребом
обновљивих извора енергије

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
КРЕТАЊУ ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА БОРА

Члан 1.
Покреће се поступак реализације јавно
приватног партнерства без елемената концесије за
пројектовање, изградњу и финансирање нове топлане са
употребом обновљивих извора енергије на територији
града Бора, к.п. бр. 2976/6 КО Бор I у циљу реализације
Пројекта изградње нове топлане са употребом
обновљивих извора енергије.
Члан 2.
Утврђује се Градско веће Града Бора као јавно
тело у поступку реализације
јавно-приватног
партнерства без елемената концесије за пројектовање,
финансирање и изградњу нове топлане са употребом
обновљивих извора енергије на територији Града Бора ,
к.п. бр. 2976/6 КО Бор I у циљу реализације Пројекта
изградње нове топлане са употребом обновљивих извора
енергије.
Члан 3.
Градско веће ће Решењем формирати стручни
тим потребан за реализацију пројекта јавно – приватног
партнерства из члана 1. ове одлуке и предузети све
остале радње које претходе поступку јавно – приватног
партнерства у складу са одредбама Закона о јавно –
приватном партнерству и концесијама, Закона о
комуналним делатностима и посебних прописа којима
се ближе одређује област која је предмет јавно –
приватног партнерства.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Бора“.
Број: 401-2522/2020-I
У Бору, 20. новембра 2020. године

Члан 1.
У Одлуци о кретању теретних возила
(„Службени лист града Бора“, бр. 45/20) у члану 3. став 1.
у тачки 4. после речи: „седишта“ додају се речи: „или
регистрованог огранка“
После тач. 4. додају се тач. 5. - 9. које гласе:
„5. за долазак до правног лица овлашћеног за
баждарење тахографа, осим ако не постоји алтернативни
правац,
6. за привредне субјекте који имају уговор са
фирмом којој је седиште или регистровани огранак на
територији града, осим ако не постоји алтернативни
правац;
7. возила за потребе снабдевања курирских
служби пошиљкама, осим уколико постоји алтернативни
правац;
8. возила привредних субјеката који имају
потписан уговор о снабдевању горива са власницима или
управљачима станица за снабдевање моторних возила
горивом, ако не постоји алтернативни правац;
9. за возила привредних субјеката који имају
седиште или регистровани огранак на територији града
Бора за обављање своје делатности, за потребе вршења
услуга и превоза за сопствене потребе, осим ако не
постоји алтернативни правац, уз обавезу кретања
најкраћом трасом до одредишта уписаног у путни налог.“
Члан 2.
Члан 4. мења се и гласи:
„‟Члан 4.
Изузетно од члана 2. ове одлуке теретним
возилима, скупу возила којима се врши снабдевање
градилишта и одвожење шута највеће дозвољене масе до
40 тона може се омогућити кретање мимо утврђеног
режима саобраћаја на основу дозволе коју издаје ГУ Бор,
Одељење за привреду и друштвене делатности, уколико
не постоји алтернативни правац.“

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.

Члан 3.
У члану 5. после става 2. додаје се став 3. који
гласи:
„Захтев може поднети корисник превоза
(привредни субјект који има седиште или регистровани
огранак на територији града Бора) уз уговор о међусобној
сарадњи са привредним субјектом који врши превоз,
односно уз отпремницу на којој је назначено којим
возилима ће се превоз вршити и које је коначно
одредиште, где је потребно приложити саобраћајне
дозволе за сва возила којима се врши превоз и решење о
регистрацији субјекта.“
Досадашњи став 3. постаје став 4.
После става 4. додају се ст. 5., 6. и 7. који гласе:
„За све субјекте са територије Града издато
решење о кретању возила највеће дозвољене масе преко
12 тона важи и за потребе вршења техничког прегледа и
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за баждарење тахографа, уколико се период важења
решења подудара са периодом вршења техничког
прегледа, односно баждарења тахографа.
За возила којима привредни субјекати, који
имају седиште или регистровани огранак на територији
града Бора, обављају превоз за сопствене потребе и за
потребе обављања делатности решење се издаје за целу
територију насељеног места Бор.
Решење важи само уз читко попуњен путни
налог са тачно назначеном адресом одредишта.“
Досадашњи ст. 5.,6.,7.,8.,9.,10. и 11. постају ст.
8.,9.,10.,11.,12.,13. и 14.
Члан 4.
После члана 5. додаје се члан 5а који гласи:
„‟Члан 5а
Одобрење се неће издати уколико постоји
алтернативни правац за долазак до и одлазак од
привредног субјекта.“
Члан 5.
У члану 6. после става 2. додаје се став 3. који
гласи:
„Возила којима се врши достава за потребе
јавно-комуналних предузећа, возила ауто школа за време
одржавања практичне обуке управљања и за време
одржавања полагања практичног испита, грађевинских
предузећа која изводе радове за потребе Града Бора су
ослобођена плаћања таксе.“
Члан 6.
У члану 7. став 4. после речи: „бити“речи:
„један дан, недељу дана“ бришу се.
Члан 7.
Захтеви који су поднети до дана почетка
примене ове одлуке решаваће се у складу са одредбама
ове одлуке.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном листу града Бора“.
Брoј: 344-236/2020-I
У Бору, 20. новембра 2020. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
5
На основу члана 9. Закона о финансирању
локалне самоуправе („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 – усклађени дин.
изн., 125/14 - усклађени дин. изн., 95/15 - усклађени дин.
изн., 83/16, 91/16 - усклађени дин. изн., 104/16 - др. закон,
96/17 - усклађени дин. изн., 89/18 - усклађени дин. изн.,
95/18 - др. Закон и 86/19- усклађени дин. изн. и 126/20) и
члана 40. Статута града Бор („Службени лист града
Бора“, бр. 3/19), Скупштина града Бора, на седници
одржаној 20. новембра 2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ГРАДСКИМ
АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА
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„15. За решења којим се одобрава кретање и
заустављање теретних моторних возила улицама у
зонама 1 и 2 мимо режима саобраћаја:
- до 3,5 т:
месечно –
650,00 динара
годишње – 4.000,00 динара
- од 3,5 т до 12 т: месечно – 2.400,00 динара
годишње – 15.000,00 динара
- преко 12 т: дневно –
300,00 динара
недељно – 1.000,00 динара
месечно – 3.500,00 динара
годишње - 25.000,00 динара.“.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Бора“.
Брoј: 434-15/2020-I
У Бору, 20. новембра 2020. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 11., 15., 15а, и 15в Закона о
финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник
РС'', бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13-ускл. дин. износи,
125/14-ускл. дин. износи, 95/15- ускл. дин. износи, 83/16,
91/16 ускл. дин. износи, 104/16-др. закон, 96/17- ускл.
дин. износи 89/18-ускл. дин. износи, 95/18-др. закон,
86/19- ускл. дин. износи и 126/20- ускл. дин. износи),
члана 32. а у вези члана 66. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.129/07, 83/14др. закон, 101/16-др. закон и 47/18) и члана 40. Статута
града Бора (''Службени лист града Бора'', бр. 3/19),
Скупштина града Бора, на седници одржаној 20.
новембра 2020. године, донела је
OДЛУКУ
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ
КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
У Одлуци о локалним комуналним таксама
(„Службени лист града Бора“ бр. 19/18), у Тарифи
локалних комуналних такси, Напомени уз Тарифни број
1. тачка 5. после подтачка в) додаје се подтачка г) која
гласи:
''г) Локалне комуналне таксе из Тарифног броја
1. у периоду од 01.12.2020. до 31.12.2020. године
умањују се за 99%''.
Члан 2.
У Напомени уз Тарифни број 3. после тачке 3.
додаје се тачка 4. која гласи:
''4. Локалне комуналне таксе из Тарифног броја
3. у периоду од 01.12.2020. до 31.12.2020. године
умањују се за 99%.''
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу града Бора''.
Број: 434-16/2020-I
У Бору, 20. новембра 2020. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА

Члан 1.
У Одлуци о градским административним
таксама, (''Службени лист општина'', бр. 27/06 и
''Службени лист општине Бор'', бр. 1/08, 14/08, 22/17 и
„‟Службени лист града Бора‟‟ бр. 45/20) у тарифном
броју 7. тачка 15. мења се и гласи:

ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 239. став 3. Закона о накнадама
за коришћење јавних добара (''Службени гласник РС'', бр.
95/18, 49/19 и 86/19 ускл. дин. износи), члана 6. тачка 5. и
чланa 7. став 1. Закона о финансирању локалне
самоуправе (''Службени гласник РС'', бр. 62/06, 47/11,
93/12, 99/13-ускл. дин. износи, 125/14-ускл. дин. износи,
95/15- ускл. дин. износи, 83/16, 91/16 ускл. дин. износи,
104/16-др. закон, 96/17- ускл. дин. износи 89/18-ускл.
дин. износи, 95/18-др. закон, 86/19 - ускл. дин. износи и
126/20- ускл. дин. износи), члана 32. а у вези члана 66.
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',
бр.129/07, 83/14- др. закон, 101/16-др. закон и 47/18) и
члана 40. став 1. тачка 3) Статута града Бора (''Службени
лист града Бора'', бр. 3/19) Скупштина града Бора, на
седници одржаној 20. новембра 2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА
КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА
Члан 1.
У Одлуци о накнадама за коришћење јавних
површина („Службени лист града Бора“ бр. 19/18 и
14/19), у Тарифи накнада за коришћење јавних
површина, Тарифном броју 1. тачка 4. после подтачке 5),
додаје се подтачка 6) која гласи:
''6) Накнаде из Тарифног броја 1. у периоду од
01.12.2020. године до 31.12.2020. године умањују се за
99%“.
Члан 2.
У Тарифном броју 2. после тачке 3. додаје се
тачка 3а која гласи:
''3а Накнаде из Тарифног броја 2. у периоду од
01.12.2020. године до 31.12.2020. године умањују се за
99%''.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Бора“.
Број: 352-460/2020-I
У Бору, 20. новембра 2020. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
8
На основу члана 5.и 9. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11, 104/16
и 95/18) и члана 40. Статута града Бора („Службени лист
града Бора“, бр. 3/19), Скупштина града Бора, на седници
одржаној 20. новембра 2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПОВЕРАВАЊУ ПОСЛОВА
УПРАВЉАЊА, КОРИШЋЕЊА И ОДРЖАВАЊА
СЕОСКИХ ВОДОВОДА ЈКП „ВОДОВОД“ БОР
Члан 1.
У Одлуци о поверавању послова управљања,
коришћења и одржавања сеоских водовода ЈКП
„Водовод“ Бор („Службени лист града Бора“, број 18/19)
члан 1. мења се и гласи:
„Члан 1.
Послови управљања, коришћења и одржавања
сеоских водовода Злот, Брестовац, Шарбановац,
Метовница, Слатина, Оштрељ, Кривељ, Доња Бела Река,
Бучје, Лука, Танда и Горњане (у даљем тексту:сеоски
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водоводи) поверавају се Јавном комуналном предузећу
„Водовод“ Бор (у даљем тексту: ЈКП „Водовод“ Бор).‟‟.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Бора“.
Број: 023-107/2020-I
У Бору, 20. новембра 2020. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
9
На основу члана 46. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука
УС, 50/13-одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14,
83/18, 31/19, 37/19 – др.закони и 9/20) и члана 40. Статута
града Бора („Службени лист града Бора“, бр. 3/19),
Скупштина града Бора, на седници одржаној 20.
новембра 2020. године, донела је
ОДЛУКУ
о изради Плана детаљне регулације за изградњу
високонапонских водова за увођење постојећих ДВ
110 kV бр. 150 (ТС “Бор 1” - ТС “Мајданпек 1”) и ДВ
110 kV бр. 177 (ТС “Бор 2” - ТС “Мајданпек 2”) у
објекат прикључно разводног
постројења ПРП 110 KV “Црни врх 1”
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације
за изградњу високонапонских водова за увођење
постојећих ДВ 110 kV бр. 150 (ТС “Бор 1” - ТС
“Мајданпек 1”) и ДВ 110 kV бр. 177 (ТС “Бор 2” - ТС
“Мајданпек 2”) у објекат прикључно разводног
постројења ПРП 110 KV “Црни врх 1” - (у даљем тексту:
План).
Члан 2.
Предмет Плана представљају високонапонски
водови напонског нивоа 110kV:
- на релацији од постојећег далековода ДВ 110kV
брoj 150 (ТС “Бор 1” - ТС “Мајданпек 1”), дужине око 1,5
km;
- на релацији од постојећег далековода ДВ 110kV
брoj 177 (ТС “Бор 2” - ТС “Мајданпек 2”), дужине око 2,5
km.
Члан 3.
Просторни обухват Плана налази се у западном
делу КО Кривељ.
Оквирна површина обухваћена границом плана
износи 110 ha.
У просторном обухвату Плана налазе се следеће
катастарске парцеле:
- целе катастарске парцеле бр: 3429, 3496, 3497,
3498, 3499, 3526, 3532, 3533, 3696,
3699, 3700, 3701, 3702, 3703, 3704, 3705, 3706, 3707, 3719,
3720, 3721, 3722, 3723, 3726, 3733, 3761, 3762, 3763, 3764,
3765, 3766, 3767, 3768, 3769, 3770, 3771, 3772, 3773, 3775,
3776, 3777, 3778, 3779, 3780, 3781, 3782, 3783, 3784, 3786,
3787, 3789, 3795, 3798, 3859, 3860, 3861, 3863, 3866, 3867,
3868, 3869, 3870, 3873/1, 3880, 3881/1, 3881/2, 3882, 3883,
3884, 3885, 3888, 3889, 3890, 3891, 3892, 3893, 3894, 3895,
3896, 3897, 3898, 3899, 3900, 3901, 3902, 3904, 3906, 3907,
3908, 3909, 3910, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 4012/1,
4012/2, 4013, 4014, 4015, 4016, 4017, 4018, 4019, 4020,
4021, 4022, 4023, 4024, 4027, 4028, 4106, 4107, 4108, 4109,
4110, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4117, 4118, 4119,
4120, 4121, 4122, 4123, 4124, 4125, 4126, 4128, 4129, 4130,
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4135, 4137, 4138, 4139, 4140, 4141, 4147, 4148, 4149, 4174,
4175, 4177, 4178, 4179, 4180, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185
и 4186 све КО Кривељ, и
- делови катастарских парцела бр: 3428, 3430, 3431,
3432, 3435, 3436, 3495, 3500, 3524,
3525, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3534, 3535/1, 3698,
3708, 3709, 3710, 3711, 3712, 3713, 3714, 3715, 3716, 3717,
3718, 3724, 3725, 3728, 3729, 3730, 3731, 3732, 3734, 3735,
3736, 3750, 3756, 3757, 3758, 3759, 3760, 3774, 3785, 3788,
3794, 3796, 3799, 3829/1, 3829/2, 3858/1, 3858/2, 3862,
3871, 3879, 3905, 3998, 4003, 4004, 4006, 4025, 4026, 4030,
4031, 4033, 4034, 4082, 4104, 4105, 4131, 4132, 4133,
4134/1, 4134/2, 4136, 4142, 4143, 4146, 4150, 4151, 4152,
4170, 4173, 4176, 4187, 20216/1, 20217, 20219 и 20257, све
у КО Кривељ.
У просторном обухвату Плана налазе се трасе
далековода са припадајућим заштитним појасом.
Просечна ширина заштитног појаса износи око 30 m
обострано у односу на осу далековода.
Оквирном (прелиминарном) границом Плана
детаљне регулације обухваћен је део територије
катастарске општине Кривељ.
Прелиминарна граница Плана приказана је на
графичком прилогу који чини саставни део ове одлуке.
Граница Плана дефинисана је као оквирна
(прелиминарна).
Коначна граница планског подручја биће
утврђена у нацрту Плана.
За потребе Плана детаљне регулације,
прибавиће се ажурне катастарске подлоге од надлежног
РГЗ-СКН Бор.
Инвеститор Плана обезбедиће топографски,
односно катастарско-топографски план за потребе израде
овог Плана.
Члан 4.
Услови и смернице из Просторног плана
општине Бор (“Службени лист општине Бор”, број 2/14 и
3/14) утврђени као оперативни циљеви развоја
енергетике, енергетске инфраструктуре и енергетске
ефикасности су:
– рационална употреба енергије и повећање енергетске
ефикасности;
–
ревитализација,
модернизација
и
доградња
електроенергетске инфраструктуре за довољно, сигурно,
квалитетно и економично снабдевање електричном
енергијом свих потрошача на подручју Општине;
- побољшање управљања енергијом која се производи на
локалном нивоу; и
- побољшавање квалитета животне средине већим
коришћењем обновљивих извора енергије (мале
хидроелектране, геотермална енергија, ветар и др.),
приоритетно интензивирањем истраживања потенцијала
извора обновљиве енергије на подручју Просторног
плана.
Услови и смернице из Просторног плана
општине Бор (“Службени лист општине Бор”, број 2/14 и
3/14) утврђени као оперативни циљеви заштите
природних добара су: очување биолошке разноврсности,
геонаслеђа и предела, очување/одржање разноврсности
дивље флоре и фауне и њено повећање реинтродукцијом
несталих аутохтоних врста животиња и биљака, очување
станишта, бројчано снажење и просторно ширење
популација ретких и угрожених биљних и животињских
врста
Члан 5.
Принципи планирања, коришћења, уређења и
заштите простора у обухвату Плана засниваће се на
принципима рационалне организације и уређења
простора и усклађивању планираних садржаја са
могућностима и ограничењима у простору и начелима
очувања природних вредности, усаглашености планова и
програма (начело интегралности).
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Члан 6.
Основни циљ израде Плана је утврђивање правила
уређења и грађења, односно стварање планског основа
за:
- утврђивање површине јавне намене, односно
доношења решења о утврђивању јавног интереса;
- издавање одговарајућих дозвола, у складу са
смерницама из планова ширег подручја, локацијским
условима и условима надлежних институција;
- одрживи развој локалних заједница.
Члан 7.
Планом детаљне регулације разрадиће се трасе
далековода са заштитним појасом, у коме се утврђују
посебна правила и услови коришћења и уређења
простора у циљу обезбеђења несметаног функционисања
електроенергетског објекта, далековода 110 kV и заштите
окружења, као и заштита природе и ретких и угрожених
биљних и животињских врста и обезбеђење еколошког
коридора.
Члан 8.
Рок за израду материјала за рани јавни увид
износи 60 дана од дана доношења Одлуке о изради
Плана.
Рок за израду нацрта Плана износи 60 дана од
дана завршетка фазе раног јавног увида.
У рокове се не урачунава време потребно за
спровођење административне процедуре прописане
Законом и подзаконским актима.
Члан 9.
Носилац израде Плана је Градска управа града
Бора, Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне,
имовинско-правне и стамбене послове (у дањем тексту:
Носилац израде).
Наручилац израде Плана је Акционарско
друштво “Електромрежа Србије”, Београд, Кнеза
Милоша бр. 11 (у даљем тексту: Наручилац).
Средства
за
израду Плана
обезбеђује
инвеститор Плана:
“CRNI VRH POWER“ Д.О.О.
Жагубица, из Жагубице, ул. Пјотрковска 4/7 (у даљем
тексту: Инвеститор), у складу са Уговором о изради
планске и техничке документације и прибављању
потребних дозвола за изградњу прикључка на преносни
дистрибутивни систем за ветроелектрану „ВЕ Црни
Врх“, бр.506-00-УТД-050-1/2020-002 од 16.07.2020.
године, закљученог између Инвеститора и Наруциоца,
као и у складу са Овлашћењем број 506-00-УТД-0501/2020-005 од 29.07.2020. године издатим од стране
Наручиоца плана.
Члан 10.
Израда Плана и стратешке процене утицаја
Плана на животну средину поверава се стручним
обрађивачима „АРХИПЛАН“ ДОО из Аранђеловца и
„Ecologica Urbo“ ДОО из Крагујевца, одређеним од
стране Инвеститора Плана, а на основу Овлашћења број
506-00-УТД-050-1/2020-005 од 29.07.2020. године
издатим од стране Наручиоца плана.
Члан 11.
По доношењу ове одлуке носилац израде Плана
организује рани јавни увид, односно упознавање јавности
са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим
решењима за развој просторне целине као и ефектима
планирања.
У току раног јавног увида прибављају се услови
и други значајни подаци за израду планског документа
од органа, посебних организација, ималаца јавних
овлашћења и других институција. Органи, посебне
организације, имаоци јавних овлашћења и друге
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институције дужни су да по захтеву носиоца израде
планског документа доставе услове и све расположиве
податке у току трајања раног јавног увида, а најдуже у
року од 15 дана од дана пријема захтева. Изузетно услови
и сви расположиви подаци се могу уступити у року од 30
дана уз образложење надлежног органа, односно
организације за непоступање у наведеном року.
Рани јавни увид почиње даном оглашавања у
средствима јавног информисања и на интернет страници
града Бора.
Рани јавни увид траје 15 (петнаест) дана од дана
објављивања.
Рани јавни увид обавља комисија за планове
образована од стране Скупштине града Бора.
Члан 12.
Пре подношења предлога планског документа
органу надлежном за његово доношење извршиће се
стручна контрола и јавни увид у нацрт Плана.
Члан 13.
Стручну контролу нацрта Плана извршиће
комисија за планове образована од стране Скупштине
града Бора.
Члан 14.
Након стручне контроле извршиће се излагање
нацрта Плана на јавни увид.
Излагање нацрта Плана на јавни увид оглашава
се у дневном и локалном листу, огласној табли града
Бора и путем локалних радио и телевизијских станица,
као и на интернет страници града Бора.
О излагању нацрта Плана на јавни увид стараће
се градски орган надлежан за послове просторног и
урбанистичког планирања.
Излагање нацрта Плана на јавни увид траје 30
дана од дана оглашавања јавног увида на начин описан у
ставу 2. овог члана.
О извршеном јавном увиду надлежни орган
сачињава извештај о извршеном јавном увиду, са свим
примедбама и одлукама по свакој примедби.
Уколико након излагања нацрта Плана
надлежни орган утврди да усвојене примедбе суштински
мењају плански документ, доноси одлуку којом се
стручном обрађивачу Плана налаже да изради нови нацрт
Плана као и одлуку о (не)излагању новог нацрта Плана
на јавни увид.
Члан 15.
За потребе израде Плана приступа се изради
стратешке процене утицаја Плана на животну средину, у
складу са одредбама Извештаја о стратешкој процени
утицаја Просторног плана општине Бор на животну
средину („Службени лист општине Бор“, број 2/2014 и
3/2014).
Члан 16.
План ће се израдити у шест истоветних
примерака у аналогном облику и шест истоветних
примерака у дигиталном облику.
Члан 17.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Бора“.
Број: 350-161/2020-I
У Бору, 20. новембра 2020. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 22. и 27. Закона о јавној
својини (''Службени гласник Републике Србије бр. 72/11,
88/13, 105/14, 104/16 - др.закон, 108/16, 113/17 и 95/18) и
члана 40. Статута града Бора (''Службени лист града
Бора'' бр. 3/19), Скупштина града Бора, на седници
одржаној 20. новембра 2020. године, донела је
ОДЛУКУ
о одузимању права коришћења остале зграде на
кп.бр. 2010 К.О. Брестовац потес „Савача“ од носиоца
права коришћења Предшколске установе „Бамби“
Бор
Члан 1.
Одузима се право коришћења остале зграде на
кп.бр. 2010 К.О. Брестовац потес „Савача“, уписане у
лист непокретности бр. 1129 К.О. Брестовац корисне
површине 1853 м2
од носиоца права коришћења
Предшколске установе „Бамби“ Бор, а које је носиоцу
права коришћења дато Одлуком о давању на коришћење
непокретности у јавној својини града Бора Предшколској
установи „Бамби“ Бор (“Службени лист града Бора“ бр.
38/19).
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Бора“.
Број: 463-333/20-I
У Бору, 20. новембра 2020. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 38. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник РС'', бр.15/16 и 88/19 )
и члана 40. Статута града Бора (''Службени лист града
Бора'', бр. 3/19), Скупштина града Бора, на седници
одржаној 20. новембра 2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ''3. ОКТОБАР'' БОР
Члан 1.
Расписује се јавни конкурс за избор директора
Јавног комуналног предузећа '' 3. октобар '' Бор, (у
даљем тексту: Јавно комунално предузеће).
Текст јавног конкурса за избор директора Јавног
комуналног предузећа саставни је део ове одлуке.
Члан 2.
Конкурс у смислу ове одлуке чини скуп активности
на припреми и објављивању огласа, прикупљању пријава
и рангирању кандидата као и доношење одговарајућих
правних аката у складу са Законом о јавним предузећима
(у даљем тексту: закон).
Члан 3.
На конкурсу могу учествовати сва заинтересована
лица која испуњавају услове конкурса.
Учесник на конкурсу је свако физичко лице које
поднесе пријаву на конкурс.
Сви учесници, истовремено, добијају све
информације везане за конкурс и прописују им се исти
услови и рокови.
Члан 4.
Услови за учешће на конкурсу су минимални
захтеви који се постављају учеснику.
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Утврђени услови за учешће су објављени у огласу
јавног конкурса и сматрају се саставним делом ове
одлуке.
Услови за учешће на конкурсу не могу имати
дискриминаторски карактер у било ком смислу.
Члан 5.
Комплетна документација и информације везане за
конкурс су доступне јавности.
Члан 6.
Рок за подношење пријава на конкурс је 30 дана од
дана објављивања
јавног конкурса у ''Службеном
гласнику РС''.
Оглас о јавном конкурсу за именовање директора
објављује се и у „Службеном листу града Бора“, једним
дневним новинама које се дистрибуирају на целој
територији Републике Србије,као и на интернет страници
града Бора.
Члан 7.
Поступак спровођења конкурса спровешће
Комисија за спровођење конкурса за избор директора
јавних предузећа, (у даљем тексту: Комисија) у складу са
одредбама закона и Уредбе о мерилима за именовање
директора јавног предузећа коју је донела Влада
Републике Србије („Службени гласник РС“, бр.65/16).
Члан 8.
По истеку рока за подношење пријава Комисија
прегледа све приспеле пријаве и поднете доказе и
саставља списак кандидата међу којима се спроводи
изборни поступак
Чланови Комисије дужни су да дају писане
изјаве о томе да ли они или са њима повезана лица имају
интерес везан за спровођење конкурса.
У изборном поступку се, оцењивањем стручне
оспособљености, знања и вештина, утврђује резултат
кандидата према Уредби из члана 7. ове одлуке..
Комисија саставља ранг листу са највише три
кандидата која су са најбољим резултатом испунила
мерила за избор директора јавног предузећа.
Ранг листу из претходног става овог члана и
записник о спроведеном изборном поступку, Комисија
доставља Градској управи града Бора – Одељењу за
привреду и друштвене делатности која припрема предлог
акта о именовању првог кандидата са ранг листе и са
записником доставља га Скупштини града Бора на даљу
надлежност.
Члан 9.
Скупштина града Бора одлучује о именовању
директора јавног предузећа, доношењем решења о
именовању предложеног кандидата.
Решење о именовању директора коначно је.
Члан 10.
Решење о именовању директора доставља се
лицу које је именовано и објављује се у ''Службеном
гласнику Републике Србије'' и ''Службеном листу града
Бора''.
Решење из става 1. овог члана са образложењем
обавезно се објављује и на интернет страници града Бора.
Члан 11.
Кандидату који је учествовао у изборном
поступку, на његов захтев, Комисија је дужна да у року
од два дана од дана пријема захтева омогући увид у
документацију јавног конкурса, у присуству члана
Комисије, о чему ће сачинити записник.
Члан 12.
Именовани кандидат дужан је да ступи на
функцију у року од осам дана од дана објављивања
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решења о именовању у „Службеном гласнику Републике
Србије“.
Рок из става 1. овог члана Скупштина града
Бора из оправданих разлога може продужити за још 8
дана.
Члан 13.
Ако именовано лице не ступи на функцију у
року који му је одређен, Скупштина града Бора именује
следећег кандидата са ранг листе.
Ако нико од кандидата са листе за именовање
не ступи на функцију у року који му је одређен, спроводи
се нови јавни конкурс на начин и по поступку
прописаним законом.
Члан 14.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у
''Службеном листу града Бора''.
Број: 111-9/2020-I
У Бору, 20. новембра 2020. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
12
На основу члана 38. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник РС'', бр.15/16 и 88/19) и
члана 40. Статута града Бора (''Службени лист града
Бора'', бр. 3/19), Скупштина града Бора, на седници
одржаној 20. новембра 2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ЗООЛОШКИ
ВРТ '' БОР
Члан 1.
Расписује се јавни конкурс за избор директора
Јавног предузећа ''Зоолошки врт'' Бор, (у даљем тексту:
Јавно предузеће).
Текст јавног конкурса за избор директора Јавног
предузећа саставни је део ове одлуке.
Члан 2.
Конкурс у смислу ове одлуке чини скуп активности
на припреми и објављивању огласа, прикупљању пријава
и рангирању кандидата као и доношење одговарајућих
правних аката у складу са Законом о јавним предузећима
(у даљем тексту: закон).
Члан 3.
На конкурсу могу учествовати сва заинтересована
лица која испуњавају услове конкурса.
Учесник на конкурсу је свако физичко лице које
поднесе пријаву на конкурс.
Сви учесници, истовремено, добијају све
информације везане за конкурс и прописују им се исти
услови и рокови.
Члан 4.
Услови за учешће на конкурсу су минимални
захтеви који се постављају учеснику.
Утврђени услови за учешће су објављени у огласу
јавног конкурса и сматрају се саставним делом ове
одлуке.
Услови за учешће на конкурсу не могу имати
дискриминаторски карактер у било ком смислу.
Члан 5.
Комплетна документација и информације везане за
конкурс су доступне јавности.
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Члан 6.
Рок за подношење пријава на конкурс је 30 дана од
дана објављивања
јавног конкурса у ''Службеном
гласнику РС''.
Оглас о јавном конкурсу за именовање директора
објављује се и у „Службеном листу града Бора“, једним
дневним новинама које се дистрибуирају на целој
територији Републике Србије,као и на интернет страници
града Бора.
Члан 7.
Поступак спровођења конкурса спровешће
Комисија за спровођење конкурса за избор директора
јавних предузећа, (у даљем тексту: Комисија) у складу са
одредбама закона и Уредбе о мерилима за именовање
директора јавног предузећа коју је донела Влада
Републике Србије („Службени гласник РС“, бр.65/16).
Члан 8.
По истеку рока за подношење пријава Комисија
прегледа све приспеле пријаве и поднете доказе и
саставља списак кандидата међу којима се спроводи
изборни поступак
Чланови Комисије дужни су да дају писане
изјаве о томе да ли они или са њима повезана лица имају
интерес везан за спровођење конкурса.
У изборном поступку се, оцењивањем стручне
оспособљености, знања и вештина, утврђује резултат
кандидата према Уредби из члана 7. ове одлуке..
Комисија саставља ранг листу са највише три
кандидата који су са најбољим резултатом испунили
мерила за избор директора јавног предузећа.
Ранг листу из претходног става овог члана и
записник о спроведеном изборном поступку, Комисија
доставља Градској управи града Бора – Одељењу за
привреду и друштвене делатности која припрема предлог
акта о именовању првог кандидата са ранг листе и са
записником доставља га Скупштини града Бора на даљу
надлежност.
Члан 9.
Скупштина града Бора одлучује о именовању
директора јавног предузећа, доношењем решења о
именовању предложеног кандидата.
Решење о именовању директора коначно је.
Члан 10.
Решење о именовању директора доставља се
лицу које је именовано и објављује се у ''Службеном
гласнику Републике Србије'' и ''Службеном листу града
Бора''.
Решење из става 1. овог члана са образложењем
обавезно се објављује и на интернет страници града Бора.
Члан 11.
Кандидату који је учествовао у изборном
поступку, на његов захтев, Комисија је дужна да у року
од два дана од дана пријема захтева омогући увид у
документацију јавног конкурса, у присуству члана
Комисије, о чему ће сачинити записник.
Члан 12.
Именовани кандидат дужан је да ступи на
функцију у року од осам дана од дана објављивања
решења о именовању у „Службеном гласнику Републике
Србије“.
Рок из става 1. овог члана Скупштина града
Бора из оправданих разлога може продужити за још 8
дана.
Члан 13.
Ако именовано лице не ступи на функцију у
року који му је одређен, Скупштина града Бора именује
следећег кандидата са ранг листе.
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Ако нико од кандидата са листе за именовање
не ступи на функцију у року који му је одређен, спроводи
се нови јавни конкурс на начин и по поступку
прописаним законом.
Члан 14.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у
''Службеном листу града Бора''.
Број: 111-10/2020-I
У Бору, 20. новембра 2020. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 56. Закона о локалним
изборима (''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 34/10одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20-аутентично тумачење и
68/20) и члана 40. Статута града Бора (''Службени лист
града Бора'', бр. 3/19), Скупштина града Бора, на седници
одржаној 20. новембра 2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА БОРА
I
Потврђује се мандат одборнику Скупштине
града Бора, Драгани Страхињић, који је изабран са
изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Зато што
волимо Бор – Српска напредна странка - Ивица ДачићСоцијалистичка партија Србије.
II
Мандат новог одборника траје до истека
мандата одборника коме је престао мандат.
III
Ову одлуку објавити у ''Службеном листу града
Бора''.
Образложење
Одборнику, Драгану Антанасковићу, изабраним
са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Зато што
волимо Бор – Српска напредна странка - Ивица ДачићСоцијалистичка партија Србије, коме је мандат
верификован на седници одржаној дана 10.4.2018.
године, исти је престао на основу члана 46. Закона о
локалним изборима, подношењем усмене оставке.
Изборна комисија општине Бор је на седници
одржаној 16.10.2020. године, након
спроведеног
поступка, сагласно одредбама Закона о локалним
изборима, доставила Скупштини града Бора Решење
број: 013-6/2020 од 16.10.2020. године, којим је додељен
мандат новом одборнику Драгани Страхињић и Уверење
о избору Драгане Страхињић за одборника Скупштине
града Бора, са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –
Зато што волимо Бор – Српска напредна странка - Ивица
Дачић- Социјалистичка партија Србије.
Скупштина града Бора 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.

20. новембар 2020.
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Број: 02-5/2020-I
У Бору, 20. новембра 2020. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 9. став 2. и члана 15. Закона о
заштити ваздуха („Службени гласник РС“ бр. 36/09 и
10/13), члана 69. и члана 70. Закона о заштити животне
средине („Службени гласник РС“ бр.135/04, 36/09, 36/09др.закон, 72/09-др.закон и 43/11-одлука УС 14/16, 76/18 I
95/18-и др.закон) и члана 40. Статута града Бора
(„Службени лист града Бора“, бр. 3/19), по претходно
прибављеној
сагласности
Министарства
заштите
животне средине броj: 353-01-00256/2020-03 од
10.9.2020. године, Скупштина града Бора, на седници
одржаној 20. новембра 2020. године, донела је
ПРОГРАМА
КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БОРА
ЗА 2020/2021. ГОДИНУ
Овим програмом успоставља се локална мрежа
мерних места за праћење квалитета ваздуха на
територији града Бора за 2020/2021. годину.
Програмом се одређује број, тип и распоред
мерних места на територјији града Бора. Овим
програмом се одређује и врста загађујућих
материја, обим и учесталост мерења
нивоа загађујућих материја у ваздуху на територији града
Бора.
Локације и тип мерних места у локалној мрежи
на територији града Бора, као и загађујуће материје које
се прате на појединим местима дате су у табели 1.
За спровођење мерења у оквиру локалне мреже
мерних места користе се опрема и уређаји који су
власништво ангажованог института за контролу
квалитета ваздуха на територији града Бора. За
одређивање концентрације сумпордиоксида у ваздуху
користи се осмоканални узоркивач за гасове и чађ, а за
анализу суспендованих честица
узоркивачи са
селективним главама. У локалној мрежи мерних места
нема нема аутоматских мерења квалитета ваздуха.
Локација
места

мерних

Управн
и округ

Н-северна
гео.ширина
Е-источна
гео.дужина
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Загађујуће материје наведене у табели 1. мере
се континуално на фиксним мерним местима у складу са
прописом којим се уређују услови за мониторинг и
захтеви квалитета ваздуха.
1. Локална мрежа мерних места на територији
града Бора:
На територији града Бора се спроводи
континуирано вишегодишњи мониторинг квалитета
ваздуха.У складу са чланом 15. Закона о заштити
ваздуха („Службени гласник РС“ бр.36/09 и 10/13) град
Бор је формирао локалну мрежу мерних места која
покрива оне делове територије општине на којој је
уочена
потреба
контроле
квалитета
ваздуха.Такође,локална мрежа је успостављена на
територији града на која није обухваћена државном
мрежом мерних места.
Праћење квалитета ваздуха врши се у погледу
одређивања
концентрације
сумпордиоксида
ацидиметријском методом коришћењем осмоканалног
узоркивача на свим мерним местима у локалној мрежи.
Такође, врши се мерење концентрације
суспендованих честица величине ПМ10 и анализа
садржаја метала (олова, арсена, кадмијума, никла).
Мерење се врши свакодневно у току 12 месеци, 365 дана
на 24-часа.
При локалној мрежи врши се и мерењем
концентрације укупних таложних материја са анализом
садржаја метала (олова, арсена, кадмијума, никла).
Мерење се врши на месечном нивоу 30±2 дана.
На мерном месту Југопетрол овим Програмом
је планирано праћење концентрације бензопирена из
дневног 24-часовног узорака у суспендованим честицама
величине ПМ 10. Мерење је свакодневно у току 12
месеци 365 дана у периоду од 01.јула 2020. до 30. јуна
2021.године.
Наведене
загађујуће
материје
су
карактеристичне за аерозагађење на територији општине
Бор, а на основу њиховог распростирања су одређена
мерна места у оквиру локалане мреже.
Табела 1. Локација, тип мерних места и
врсте загађујућих материја које се прате на
територији града Бора

Надморска висина
(м)

Тип
станице

Загађујуће материје
ПАХ

N 440 4.5430
Е 220 7.4643

412

Б

363

Б

N 440 3.1536
Е 220 7.4643
N 430 5.9435
Е 220 7.1824

285

Б

Тех.факултет
Југопетреол
Брестовац
(зона утицаја
рудника „Чукару
Пеки“)
Метовница
(зона утицаја
рудника „Чукару
Пеки“)

Г/И

SO2
+

/

ПГ/И

+

ПГ/И

/

(М)

+

ПМ10

УТМ


/

/
+

/

(М)

/

/
+

Б

N 430 5.3002
Е 220 7.3164

235

Р

+
/

/

/
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Шумска секција
Б
Оштрељ
Болница
Брезоник

Б
Б
Б
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N 440 07.47
Е 220 05.49
N440 4.2755
Е 220 5.4468

329

N 440 4.3036
Е 220 9.5666
N 440 4.7631
Е 220 5.5991
N 440 09.8064
E 220 09.1738

325

Р

410

Г/И

ПМ10 - концентрација суспендованих честица величине
ПМ10 са анализом метала Pb,Cd,Ni, Аs
УТМ - укупне таложне материје са анализом метала
Pb,Cd,Ni , Аs
SO2 (М) – ацидиметријска метода испитивања
Г – градски
ПГ – приградски
И – индустријски
Р- рурални
Б – Борски управни округ
Мерно место Југопетрол- налази се у правцу
кретања доминантног севернозападног ветра на рубу
града у непосредној близини индустријског комплекса
због чега се тип овог мерног места може посматрати као
приградски и индустријски. На овом мерном месту
одређује
се
концентрација
сумпордиоксида
ацидиметријском методом као и концентрације
суспендованих честица PM10 са мерењем концентрације
метала (Pb, Cd, Ni, As). Узорковање је дневно, 24часовно и врши се у току 12 месеци 365 дана у години.
Као нова загађујућа материја која се пратити на овом
мерном месту је анализа бензопирана из суспендованих
честица,мерење свакодневно у току 12 месеци, 365 дана у
периоду од 01.јула 2020 до 30. јуна 2021.
Мерно место Технички факултет- налази се у
старом центру града на територији МЗ Стари центар на
локацији која је често изложена дејству дима из
Топионице и рафинације (ТИР) при чему постојећа
државна мрежа не успева да покрије овај део територије
града. Мерно место се налази на Техничком факултету,
а у непосредној близини је градска Болница као и
стамбено насеље са око 4000 становника, па се тип
станице може посматрати као градски и индустријски.
На овом мерном месту врши се мерење SO2
ацидиметријском
методом
осмоканалним
узоркивачем.Узорковање је дневно, 24-часовно и врши
се у току 12 месеци 365 дана у години.
Садржај укупних таложних материја са
анализом тешких метала (олово, кадмијум,никл и
арсен) се испитује на 6 мерних места месечном
динамиком 30±2 дана.
Два мерна места, Болница и Шумска секција се
налазе у граду на местима на којима је дугогодишњим
мониторингом запажено прекорачење концентрације
укупних таложних материја, док се два мерна места
налазе у селу Оштрељ и Кривељ која су директно
лоцирана у правцу доминатног кретања ветра
(северозападни и југоисточни ветар) који носи са собом
прашину са јаловишта „Велики Кривељ“. Такође,
преостала два мерна места Метовница и Брестовац се
налазе у зони утицаја рудника „Чукару Пеки“. На захтев
мештана околних села нова мерна места су укључена у
локалну мрежу мерних места на територији града Бора.
На мерном месту Оштрељ поред мерења
концентрације укупних таложних материја и њиховог
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садржаја на метале, Програмом за 2020/2021 је
предвиђено одређивање концентрације суспендованих
честица као и њихова анализа на метале са свакодневном
динамиком мерења на 24–часа у току 12 месеци, 365
дана у периоду од 01.јула 2020. до 30 јуна 2021.
На мерном месту Кривељ прати се
концентрација суспендованих
честица PM10 са
испитивањем садржаја метала (Pb, Cd, Ni, As) са
свакодневном динамиком мерења у току 12 месеци током
365 дана
Мерно место Брезоник је ново мерно место у
оквиру локалне мреже
на којем ће се пратити
концентрација суспендованих честица величине ПМ 10 и
њихов садржај на метале. Мерење ће се обављати
свакодневно нс 24-часа у току 12 месеци 365 дана у
периоду од 01. јула 2020. до 30 јуна 2021.
На предметном мерном месту се већ у оквиру
државне мреже прати концентрација сумпордиоксида али
се због повећаног притиска на квалитет ваздуха одлучило
за праћење концентрације и састава суспендованих
честица величине ПМ10.
Такође, испитивање укупних таложних материја
се врши на количину нерастворне материје, сагоривих
материја, пепела и количине укупних таложних материја.
Анализа течне фазе: вредност pH конц. SО4+2 јона и
укупне растворене материје. Метода мерења: аналитичка
гравиметријска метода. Анализа чврсте фазе на садржај
нерастворених материја, количина сагоривих материја,
кол.пепела, као и садржај укупних таложних материја.
Метода мерења: рачунски и ААС (атомска апсорпциона
спектрофотометрија).
2. Обрада и анализа података, извештавање о
резултатима контроле
квалитета ваздуха, израда
инструмената политике и планирања заштите
ваздуха
Сва мерења, обраду и анализу података, проверу
валидности резултата добијених мерењем и/или
узимањем узорака и интерпретацију резултата врши
овлашћено правно лице које је акредитовано као
лабораторија за испитивање, односно која испуњава
прописане услове за мерење свих наведених загађујућих
материја (акредитоване методе) и које поседује дозволу
надлежног министарства да врши мониторинг квалитета
ваздуха у складу са чланом 60. Закона о заштити ваздуха
(„Службени гласник РС“ бр. 36/09 и 10/13).
Добијени резултати мониторинга у виду
месечног извештаја о квалитету ваздуха на територији
општине Бор се јавно објављују у локалним медијима и
на сајту града Бора до 15. у месецу за претходни месец.
Наведени месечни извештај се у истом року достављаја
Агенцији за заштиту животне средине у форми коју
пропише наведена Агенција, а по захтеву и
заинтересованим органима и организацијама. Годишњи
извештај се доставља Агенцији за заштиту животне
средине као и јавности до првог марта текуће године за
претходну годину.
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3. Извори финансирања
Средства за реализацију програма контроле
ваздуха у локалној мрежи се обезбеђују из буџета Града
Бора а која су планирана за заштиту животне средине
града Бора.
У складу са чланом 15. став 4. Закона о заштити
ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09 10/13) на овај
програм прибављена је сагласност Министраства
заштите животне средине, број: 353-01-00256/2020-03 од
10.9.2020. године.
Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службени лист града Бора".
Број: 501-236/2020-I
У Бору, 20. новембра 2020. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.

Република Србија
МИНИСТАРСТВО
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 353-01-00256/2020-03
Датум: 10.09.2020.
Немањина 22-26
Београд
На основу члана 15. став 4. Закона о заштити ваздуха („Службени гласник РС”, број 36/09 и 10/13) и члана 5а
Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 - др. закон и 62/17), Министарство заштите
животне средине даје
САГЛАСНОСТ
на
Програм контроле квалитета ваздуха
1. Даје се сагласност на Програм контроле квалитета ваздуха на територији града Бора за 2020/2021 годину.
2. Констатује се да је Програмом контроле квалитета ваздуха на територији града Бора за 2020/2021 годину,
дефинисана локална мрежа за мониторинг квалитета ваздуха на територији града Бора која се састоји од мреже мерних
места за континуална фиксна и наменска мерења квалитета ваздуха.
3. Обавезује се Градска управа града Бора да у складу са чланом 15. став 7. Закона о заштити ваздуха за
реализацију мерења квалитета ваздуха према Програму контроле квалитета ваздуха на територији града Бора за 2020/2021
годину, ангажује овлашћено правно лице.
4. Обавезује се Градска управа града Бора да у случају измене Програма контроле квалитета ваздуха на
територији града Бора за 2020/2021 годину, претходно прибави сагласност министарства надлежног за послове заштите
животне средине.
5. Обавезује се Градска управа града Бора да податке о квалитету ваздуха добијене контролом квалитета
ваздуха према Програму контроле квалитета ваздуха на територији града Бора за 2020/2021 годину, доставља Агенцији за
заштиту животне средине Републике Србије и да ове податке учини доступним јавности и објави их у средствима јавног
информисања, електронским медијима, као и на својим веб-страницама, у складу са Законом о заштити ваздуха.
6. Обавезује се Градска управа града Бора да, пре упућивања Програма контроле
квалитета ваздуха на територији града Бора за 2020/2021 годину на усвајање Скупштини града Бора, изврши следеће
измене:
"
1) У уводном делу Програма, други и трећи став, наводи се да се Програмом одређује број, тип и распоред
мерних места/мерних станица на територији града Бора. Како се Програмом не предвиђају мерења квалитета ваздуха путем
аутоматских мерних станица, потребно је брисати реченицу: „мерних станица”.
Градска управа града Бора (у даљем тексту: Управа) обратила се Министарству заштите животне средине преко
Одељења за привреду и друштвене делатности, Канцеларије за заштиту животне средине, захтевом број 353-01-00256/202003 од дана 05.02.2020. године (Ваш број 501-81/2020-111-02 од 03.02.2020. године) ради прибављања сагласности на предлог
Програма контроле квалитета ваздуха на територији града Бора за 2020/2021 годину, којим се успоставља локална мрежа
мерних места за праћење квалитета ваздуха на територији града Бора. Увидом у предлог Програма контроле квалитета
ваздуха на територији града Бора за 2020/2021 годину, број 353-01-00256/2020-03 од дана 05.02.2020. године, утврђено је да
је потребно извршити одређене измене и допуне, о чему је Управа обавештена електронским путем дана 14.08.2020. године.
Поступајући у складу са обавештењем, Управа је доставила на сагласност коригован предлог Програма контроле квалитета
ваздуха на територији града Бора за 2020/2021 годину, број 353-01-00256/2020- 03 од дана 09.09.2020. године (Ваш број 501Сл/2020-1П-02 од 03.09.2020. године).
На основу члана 15. став 3. Закона о заштити ваздуха предвиђено је да се мониторинг квалитета ваздуха у локалној
мрежи обавља према програму који за своју територију доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе, а који мора
биги усклађен са програмом контроле квалитета ваздуха којим се успоставља државна мрежа.
Такође ставом 4. овог члана прописано је да министарсгво надлежно за пословс заштите животне средине даје
сагласност на програм којим се успоставља локална мрежа мерних станица и/или мерних места.
Сагласно члану 15. став 7. Закона о заштити ваздуха, Управа је у обавези да након прибављене сагласности
министарства надлежног за послове заштите животне средине, за реализацију мерења квалитета ваздуха утврђених
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предлогом Програма контроле квалитета ваздуха на територији града Бора за 2020/2021 годину, број 353-01-00256/2020-03
од дана 09.09.2020. године, ангажује овлашћено правно лице које је акредитовано као лабораторија за испитивање, односно
које поседује акредитоване методе мерења за загађујуће материје обухваћене предлогом Програма контроле квалитета
ваздуха на теригорији града Бора за 2020/2021 годину, број 353-01-00256/2020-03 од дана 09.09.2020. године, и дозволу
министарства надлежног за послове заштите животне средине за вршење мерења квалитета ваздуха - мерење нивоа
загађујућих материја у ваздуху.
Увидом у предлог Програма контроле квалитета ваздуха на територији града Бора за 2020/2021 годину, број 35301-00256/2020-03 од дана 09.09.2020. године (Ваш број 501-Сл/2020-1П-02 од 03.09.2020. године), утврђено је:
да је исти у складу са Уредбом о утврђивању програма контроле квалитета ваздуха у државној мрежи („Сл.
гласник РС“, број 58/11) као и Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. гласник РС“, број
11/10, 75/10 и 63/13),
да се предлогом Програма контроле квалитета ваздуха на територији града Бора за 2020/2021 годину у складу са
чланом 15. став 2. Закона о заштити ваздуха, обезбеђује допунска мрежа мерних места која се састоји од укупно девет мерна
места за континуална фиксна и наменска мерења квалитета ваздуха, и то: Технички факултет (мерење концентрације
сумпор диоксида - 24-часовно мерење свакодневно, 365 дана током године), Југопетрол, (мерење концентрације сумпор
диоксида - 24-часовно мерење свакодневно, 365 дана током године; мерење концентрације суспендованих РМ10 честица са
анализом тешких метала (олово, арсен, кадмијум, никл) - 24-часовна мерења, 365 дана током године; мерење РАН-ова
изражених преко бензо(а)пирена у суспендованим РМш честицама - 24-часовна мерења свакодневно, 365 дана у периоду од
01. јула 2020. до 30. јуна 2021. године), Брестовац - зона утицаја рудника „Чукару Пеки“ (мерење концентрације укупних
таложних материја са анализом тешких метала (олово, кадмијум, никл и арсен) -једном месечно у току године, 12 пута),
Метовница - зонаутицаја рудника ,,Чукару Пеки“ (мерење концентрације укупних таложних материја са анализом тешких
метала (олово, кадмијум, никл и арсен) - једном месечно у току године, 12 пута), Кривељ (мерење концентрације
суспендованих РМш честица са анализом тешких метала (олово, арсен, кадмијум, никл) - 24-часовна мерења свакодневно,
365 дана током године; мерење концентрације укупних таложних материја са анализом тешких метала (олово, кадмијум,
никл и арсен) - једном месечно у току године, 12 пута), Шумска секција (мерење концентрације укупних таложних материја
са анализом тешких метала (олово, кадмијум, никл и арсен) - једном месечно у току године, 12 пута), Оштрељ, (мерење
конценграције суспендованих РМ10 честица са анализом тешких метала (олово, арсен, кадмијум, никл) - 24-часовна мерења
свакодневно, 365 дана у периоду од 01. јула 2020. до 30. јуна 2021. године; мерење концентрације укупних таложних
материја са анализом тешких метала (олово, кадмијум, никл и арсен) - једном месечно у току године, 12 пута), Болница,
(мерење концентрације укупних таложних материја са анализом тешких метала (олово, кадмијум, никл и арсен) - једном
месечно у току године, 12 пута), Брезоник (мерење концентрације суспендованих РМш честица са анализом тешких метала
(олово, арсен, кадмијум, никл) - 24-часовна мерења свакодневно, 365 дана у периоду од 01. јула 2020. до 30.јуна2021.
године),
- да се за реализацију обезбеђују финансијска средства из буџета града Бора,
- да се праћење квалитета ваздуха врши ради утврђивања нивоа загађености ваздуха и оцене утицаја загађеног
ваздуха на здравље људи како би се предузеле потребне мере у циљу заштите здравља људи и животне средине,
па се даје сагласност као у диспозитиву.
Достављено:
- Градској управи града Бора, Одељењу за привреду и друштвене делатности, Канцеларији за заштиту животне
средине, ул. Моше Пијаде 3, 19210 Бор
- Сектору за надзор и предострожност у животној средини, Министарство заштите животне средине, Др Ивана Рибара
91, Нови Београд
- Архиви
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На основу члана 59. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19)
и члана 40. Статута града Бора („Службени лист града
Бора“, бр. 3/19), Скупштина града Бора, на седници
одржаној 20. новембра 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм о изменама и
допунама Програма пословања Јавног комуналног
предузећа „Топлана“ Бор за 2020. годину
I
Даје се сагласност на Програм о изменама и
допунама Програма пословања Јавног комуналног
предузећа „Топлана“ Бор за 2020. годину који је донео
Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Топлана“
Бор, на седници одржаној 19.10.2020. године, под бројем
30/2-2020.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
града Бора''.
Број: 023-88/2020-I
У Бору, 20. новембра 2020. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БОРА“

БРОЈ 54

16

16
На основу члана 59. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19)
и члана 40. Статута града Бора („Службени лист града
Бора“, бр. 3/19), Скупштина града Бора, на седници
одржаној 20. новембра 2020. године, донела је

18
На основу члана 61. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 40.
Статута града Бора („Службени лист града Бора“, бр.
3/19), Скупштина града Бора, на седници одржаној 20.
новембра 2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм о изменама и
допунама Програма пословања Јавног комуналног
предузећа за стамбене услуге „Бор “
за 2020. годину

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм о изменама и
допунама Програма коришћења субвенција Јавног
комуналног предузећа за стамбене услуге„ Бор“ за
2020. годину

I
Даје се сагласност на Програм о изменама и
допунама Програма
пословања Јавног комуналног
предузећа за стамбене услуге „Бор“ за 2020. годину који
је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа за
стамбене услуге „Бор“ на седници одржаној 26.10.2020.
године, под бројем 9317/4.

I
Даје се сагласност на Програм о изменама и
допунама Програма коришћења субвенција Јавног
комуналног предузећа за стамбене услуге„Бор“ за 2020.
годину, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног
предузећа за стамбене услуге„Бор“, на седници одржаној
26.10.2020. године, под бројем 9317/5.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
града Бора''.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
града Бора''.

Број: 023-89/2020-I
У Бору, 20. новембра 2020. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
17
На основу члана 200. Закона о привредним
друштвима („Службени гласник РС“, бр.36/11, 99/11,
83/14- др.закон, 5/15, 44/18, 95/18 и 91/19) и члана 40.
Статута града Бора („Службени лист града Бора“, бр.
3/19), Скупштина града Бора, на седници одржаној 20.
новембра 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм о изменама и
допунама Програма пословања Друштва са
ограниченом одговорношћу „Бизнис инкубатор
центар Бор“ Бор за 2020. годину
I
Даје се сагласност на Програм о изменама и
допунама Програма пословања Друштва са ограниченом
одговорношћу „Бизнис инкубатор центар Бор“ Бор за
2020. годину коју је донео вршилац дужности директора
Друштва са ограниченом одговорношћу „Бизнис
инкубатор центар Бор“ Бор, дана 14.10.2020. године, под
бројем 183/2020.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
града Бора''.
Број: 022-110/2020-I
У Бору, 20. новембра 2020. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.

Број: 023-90/2020-I
У Бору, 20. новембра 2020. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
19
На основу члана 22. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник РС'', бр.15/16),члана 40.
Статута града Бора (''Службени лист града Бора'', бр.
3/19) и члана 28. Одлуке о буџету града Бора за 2020.
годину (''Службени лист града Бора'', бр. 37/19 и 31/20)
Скупштина града Бора, на седници одржаној 20.
новембра 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Oдлуку о расподели добити
за 2019. годину Јавног комуналног предузећа за
стамбене услуге „Бор“
I
Даје се сагласност на Одлуку о расподели
добити за 2019. годину Јавног комуналног предузећа за
стамбене услуге „Бор“ коју је донео Надзорни одбор
Јавног комуналног предузећа за стамбене услуге „Бор“
26.10.2020. године, под бројем 9317/2020.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
града Бора''.
Број: 023-91/2020-I
У Бору, 20. новембра 2020. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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20
На основу члана 69. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/16 и 88/19) и
члана 40. Статута града Бора („Службени лист града
Бора“, бр. 3/19), Скупштина града Бора, на седници
одржаној 20. новембра 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора
Јавно комуналног предузећа „Топлана“ Бор за
издавање меница за наплату дела дуговања за грејну
сезону 2020/2021 . године
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Бора, Скупштина града Бора 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: 022-112/2020-I
У Бору, 20. новембра 2020. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА

I
Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа „Топлана“ Бор бр. 33/1 од
16.11.2020. године за издавање меница за наплату дела
дуговања за грејну сезону 2020/2021. године
II
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Бора“.
Број: 023-104/2020-I
У Бору, 20. новембра 2020. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
21
На основу члана 39. Закона о култури
(''Службени гласник РС'', бр.72/09, 13/16, 30/16 – испр. и
6/20), члана 136. Закона о општем управном поступку
(''Службени гласник РС'', бр.18/16 и 95/18 – аутентично
тумачење) и члана 40. Статута града Бора (''Службени
лист града Бора'', бр.3/19), Скупштина града Бора, на
седници одржаној 20. новембра 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о престанку дужности директора Установе
''Центар за културу града Бора'' у Бору
I
Даниелу
Чорболоковићу,
дипломираном
економисти у области менаџмента из Бора, престаје
дужности директора Установе ''Центар за културу града
Бора'' у Бору, дана 21.11.2020. године, због истека
мандата.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу града Бора''.
Образложење
Скупштина општине Бор је Решењем број:022234/2016-I од 21.11.2016.године (''Службени лист
општине
Бор'',
бр.17/16),
именовала
Даниела
Чорболоковића, дипломираног економисту у области
менаџмента из Бора, за директора Установе ''Центар за
културу општине Бор'', Бор, на период од четири године.
Чланом 39. Закона о култури (''Службени
гласник РС'', бр.72/09, 13/16 и 30/16 – испр. и 6/20)
утврђено је да дужност директора установе престаје
истеком мандата.
Како директору Установе ''Центар за културу
града Бора'' истиче мандат 21.11.2020.године, стекли су
се услови за престанак дужности директора Установе
''Центар за културу града Бора'' у Бору, због истека
мандата.
Имајући у виду напред наведено, а на основу
члана 39. Закона о култури и члана 40. Статута града

ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
22
На основу члана 34. и 35. Закона о култури
(''Службени гласник РС'', бр.72/09, 13/16, 30/16 – испр. и
6/20), члана 136. Закона о општем управном поступку
(''Службени гласник РС'', бр.18/16 и 95/18 – аутентично
тумачење) и члана 40. Статута града Бора (''Службени
лист града Бора'', бр.3/19), Скупштина града Бора, на
седници одржаној 20. новембра 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању директора Установе ''Центар за културу
града Бора'' у Бору
I
Именује се Даниел Чорболоковић, дипломирани
економиста у области менаџмента из Бора, за директора
Установе ''Центар за културу града Бора'' у Бору, на
период од четири године, почев од 22.11.2020. године.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу града Бора''.
Образложење
Чланом 34 и 35. Закона о култури (''Службени
гласник РС'', бр.72/09, 13/16 и 30/16 – испр. и 6/20) и
чланом 24. Статута Установе ''Центар за културу града
Бора'', утврђено је да директора установе именује
оснивач, на основу претходно спроведеног јавног
конкурса који расписује и спроводи управни одбор, на
период од четири године и може бити поново именован.
Такође, чланом 40. став 1. тачка 13) Статута града Бора
(''Службени лист града Бора'', бр.3/19) утврђено је да
Скупштина града Бора именује и разрешава директоре
установа чији је оснивач.
Чланом 35. Закона о култури и чланом 24.
Статута Установе, одређено је да је управни одбор дужан
да у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса
доставља оснивачу образложени предлог листе
кандидата која садржи мишљење управног одбора о
стручним и организационим способностима кандидата и
записник о обављеном разговору, а оснивач је у обавези
да именује директора установе са Листе. Чланом
36.Закона о култури прописано је да кандидати за
директора установе морају имати високо образовање и
најмање пет година радног искуства у култури, а остали
услови иа избор кандидата за директора установе
утврђују се Статутом установе и да је кандидат за
директора дужан да предложи програм рада и развоја
Установе, као саставни део конкурсне документације.
Чланом 25. Статута Установе, прописано је да за
директора установе може бити именовано лице које
поседује високу стручну спрему, да има завршен један од
факултета друштвених наука или факултет уметности и 5
година радног искуства у струци, да предложи програм
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рада за мандатни период за који се именује и да против
њега није покренут кривични поступак за дело које га
чини недостојним за обављање дужности директора,
односно да правоснажном судском одлуком није
осуђиван за кривично дело које га чини недостојним за
обављање дужности директора Установе. Управни одбор
Установе је спровео Законом прописану процедуру и
20.10.2020.године доставио оснивачу предлог листе
кандидата број: 28/2020 од 20.10.2020.године, са
наведеним кандидатом Даниелом Чорболоковићем,
дипломираним економистом у области менаџмента из
Бора, као јединим кандидатом који се јавио на конкурс и
који испуњава све конкурсом дате услове за именовање
на место директора Установе ''Центар за културу града
Бора'' у Бору.
Имајући у виду напред наведено, а на основу
члана 34. Закона о култури и члана 40. Статута града
Бора, Скупштина града Бора 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: 022-132/2020-I
У Бору, 20. новембра 2020.године
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
23
На основу члана 32. а у вези са чланом 66.
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',
бр.129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18),
члана 3. Правилника о Општинском савету родитеља
(„‟Службени гласник РС‟‟ бр.72/18) и члана 40. Статута
града Бора (''Службени лист града Бора'', бр.3/19)
Скупштина града Бора, на седници одржаној 20.
новембра 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЛОКАЛНОГ САВЕТА
РОДИТЕЉА ЗА РАДНУ, ОДНОСНО ШКОЛСКУ
2020/2021. ГОДИНУ
I
Именује се Локални савет родитеља за радну,
односно школску 2020/2021. годину (у даљем тексту:
Локални савет), који чине представници савета родитеља
свих установа образовања и васпитања на територији
града Бора, у саставу:
1.Представници Предшколске установе ''Бамби''
у Бору:
- Југослав Романовић, члан
- Милена Стојичић, заменик члана
2. Представници Основне школе ''Вук Караџић''
у Бору:
- Драгана Спајић Радивојевић, члан
- Александра Милосављевић, заменик члана
3.Представници Основне школе ''Бранко
Радичевић'' у Бору:
- Дејан Тодоровић, члан
- Виолета Петровић, заменик члана
4. Представници Основне школе ''Свети Сава'' у
Бору:
- Виолета Стојимировић, члан
- Бојана Радосављевић, заменик члана
5.Представници Основне школе ''Душан
Радовић'' у Бору:
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- Тијана Милошевић, члан
- Радомир Савић, заменик члана
6. Представници Основне школе ''3. октобар'' у
Бору:
- Дејан Ивашковић, члан
- Тања Станковић, заменик члана
7. Представници Основне школе ''Станоје
Миљковић'' у Брестовцу:
- Драги Николић, члан
- Далиборка Стефановић, заменик члана
8. Представници Основне школе ''Петар
Радовановић'' у Злоту:
- Даријан Станијевић, члан;
- Виљсон Прекљушај, заменик члана
9. Представници Основне школе ''Ђура Јакшић''
у Кривељу:
- Дејан Богдановић, члан
- Саша Журкић, заменик члана
10. Представници Школе основног и средњег
образовања ''Видовдан'' у Бору:
- Данијела Симоновић, члан
- Наташа Пиљевић, заменик члана
11. Представници Основне музичке школе
''Миодраг Васиљевић'' у Бору:
- Наташа Ракић, члан
- Живка Станковски, заменик члана
12. Представници Гимназије ''Бора Станковић''
у Бору:
- Војка Ђуришић, члан
- Александар Динић, заменик члана
13. Представници Машинско-електротехничке
школе у Бору:
- Ана Жикић, члан
- Милијана Траиловић, заменик члана
14. Представници Економско-трговинске школе
у Бору:
- Наташа Јовановић, члан
- Срђан Стојадиновић, заменик члана
15. Представници Техничке школе у Бору:
- Светлана Васиљевић, члан
-Бојана Костадиновић, заменик члана
II
Локални савет ради на седницама.
Локални савет на првој седници бира
председника и заменика председника.
Координатор рада Локалног савета је
руководилац Актива директора основних школа.
Прву седницу сазива и њоме председава, до
избора председника, Координатор рада Локалног савета.
III
Локални савет обавља следеће послове:
1) даје мишљење, иницира акције и предлаже
мере за остваривање права детета, унапређивање
образовања, васпитања и безбедности деце, односно
ученика на територији града;
2) учествује у утврђивању локалних планова и
програма који су од значаја за остваривање образовања,
васпитања и безбедности деце;
3)прати и разматра могућности за унапређивање
једнаког
приступа,
доступности
и
могућности
образовања и васпитања за децу, односно ученике;
спречавања социјалне искључености деце односно
ученика из угрожених и осетљивих група на територији
града;
4)пружа подршку савету родитеља свих
установа на територији града у вези са питањима из
њихове надлежности;
5)заступа интересе деце и ученика у
ситуацијама које су од значаја за унапређивање њиховог
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образовања, васпитања, безбедности и добробити на
територији града;
6) сарађује са организацијама које делују у
области образовања и васпитања, заштите здравља,
социјалне заштите, културе, заштите и унапређења права
детета и људских права;
7) обавља и друге послове у вези са
образовањем и васпитањем на територији града.
IV
Председник, заменик председника и чланови
Локалног савета послове из своје надлежности обављају
без накнаде.
V
Локални савет саставља полугодишњи извештај
о свом раду и доставља га установама за које је тај
Локални савет именован и Скупштини града Бора.
VI
Административно-техничке послове за рад
Локалног савета, обавља Служба за скупштинске послове
Градске управе града Бора.
VII
Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у ''Службеном листу града Бора''.
Број: 020-36/2020-I
У Бору, 20. новембра 2020. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
24
На основу члана 40. Статута града Бора
(„Службени лист града Бора“, бр. 3/19), и члана 5.
Одлуке о образовању Комисије за родну равноправност
(„Службени лист града Бора“, бр. 8/19) Скупштина града
Бора, на седници одржаној 20. новембра 2020. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању председника, заменика председника и
чланова Комисије за родну равноправност
1. У Комисију за родну равноправност као
посебно стално радно тело Скупштине града Бора,
именују се:
1) за председника
- Маја Бакоч;
2) за заменика председника
- Ивица Анђеловић;
3) за чланове:
(1) Сузана Бојковски;
(2) Марко Николић;
(3) Биљана Сулејман;
(4) Нада Гудурић;
(5) Зорица Јевтовић.
2. Ово решење објавити у “Службеном листу
града Бора''.
Број: 020-28/2020-I
У Бору, 20. новембра 2020. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.

БРОЈ 54

19

25
На основу члана 116. и 117. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени гласник
РС'', бр.88/17, 27/18 – др. закони и 10/19), члана 136.
Закона о општем управном поступку (''Службени гласник
РС'', бр.18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) и члана 40.
Статута града Бора (''Службени лист града Бора'',
бр.3/19), Скупштина града Бора, на седници одржаној 20.
новембра 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу члана Школског одбора
Економско – трговинске школе у Бору
I
Разрешава се Вишња Јовановић, дужности
члана Школског одбора Економско – трговинске школе у
Бору, представник родитеља.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу града Бора''.
Образложење
Законом о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'', бр.88/17 и 27/18 –
др. закони и 10/19), у члану 116. став 2. одређено је да
орган управљања чине по три представника из реда
запослених у установи, родитеља, односно других
законских заступника и три представника на предлог
јединице локалне самоуправе. Истим чланом, у ставу 5.
одређено је да чланове органа управљања установе
именује и разрешава скупштина јединица локалне
самоуправе, а председника бирају чланови већином
гласова од укупног броја чланова органа управљања.
Скупштина града Бора је Решењем број:022157/2018-I од 20.8.2018. године (''Службени лист града
Бора'', бр.5/18) именовала Вишњу Јовановић као
представника родитеља за члана Школског одбора
Економско – трговинске школе у Бору.
Економско – трговинска школа у Бору је актом
број:1501 од 5.10.2020.године обавестила Скупштину
града Бора да је престао основ за чланство у Школском
одбору Вишњи Јовановић, представник родитеља, због
престанка основа по којем је именована.
Законом о основама система образовања и
васпитања, у чл. 117. став 3. тачка 4) одређено је да ће
скупштина јединице локалне самоуправе разрешити, пре
истека мандата, поједине чланове, укључујући и
председника или орган управљања установе, у случају да
се покрене иницијатива за разрешење члана органа
управљања на предлог овлашћеног предлагача, односно
због престанка основа по којем је именован у органу
управљања.
Имајући у виду напред наведено, Скупштина
града Бора, 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: 022-105/2020-I
У Бору, 20. новембра 2020. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.

20. новембар 2020.
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На основу члана 116. и 117. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени гласник
РС'', бр.88/17, 27/18 – др. закони и 10/19), члана 136.
Закона о општем управном поступку (''Службени гласник
РС'', бр.18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) и члана 40.
Статута града Бора (''Службени лист града Бора'',
бр.3/19), Скупштина града Бора, на седници одржаној 20.
новембра 2020. године, донела је

27
На основу члана 116. и 117. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени гласник
РС'', бр.88/17, 27/18 – др. закони и 10/19), члана 136.
Закона о општем управном поступку (''Службени гласник
РС'', бр.18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) и члана 40.
Статута града Бора (''Службени лист града Бора'',
бр.3/19), Скупштина града Бора, на седници одржаној 20.
новембра 2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о именовању члана Школског одбора
Економско – трговинске школе у Бору

РЕШЕЊЕ
о разрешењу чланова Школског одбора Гимназије
''Бора Станковић'' у Бору

I
Именује се Наташа Јовановић у Школски одбор
Економско – трговинске школе у Бору, представник
родитеља.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу града Бора''.

I
Разрешавају се дужности члана Школског
одбора Гимназије ''Бора Станковић'' у Бору:
1. Гордана Риђић Ђурић, представник родитеља
и
2. Биљана Павковић Лападатовић, представник
родитеља.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу града Бора''.
Образложење
Законом о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'', бр.88/17 и 27/18 –
др. закони и 10/19), у члану 116. став 2. одређено је да
орган управљања чине по три представника из реда
запослених у установи, родитеља, односно других
законских заступника и три представника на предлог
јединице локалне самоуправе. Истим чланом, у ставу 5.
одређено је да чланове органа управљања установе
именује и разрешава скупштина јединица локалне
самоуправе, а председника бирају чланови већином
гласова од укупног броја чланова органа управљања.
Скупштина града Бора је Решењем број:022160/2018-I од 20.8.2018. године (''Службени лист града
Бора'', бр.5/18) именовала Гордану Риђић Ђурић и
Биљану Павковић Лападатовић као представнике
родитеља за чланове Школског одбора Гимназије ''Бора
Станковић'' у Бору.
Гимназија ''Бора Станковић'' у Бору је актом
број:433/7 од 14.9.2020.године обавестила Скупштину
града Бора да је престао основ за чланство у Школском
одбору Гордани Риђић Ђурић и Биљани Павковић
Лападатовић, представници родитеља, због завршетка
школовања њихове деце.
Законом о основама система образовања и
васпитања, у чл. 117. став 3. тачка 4) одређено је да ће
скупштина јединице локалне самоуправе разрешити, пре
истека мандата, поједине чланове, укључујући и
председника или орган управљања установе, у случају да
се покрене иницијатива за разрешење члана органа
управљања на предлог овлашћеног предлагача, односно
због престанка основа по којем је именован у органу
управљања.
Имајући у виду напред наведено, Скупштина
града Бора, одлучила је као у диспозитиву овог решења.

III
Мандат именованој траје до истека мандата
Школског одбора, који је именован Решењем број:022157/2018-I од 20.8.2018. године (''Службени лист града
Бора'', бр.5/18).
Образложење
Законом о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'', бр.88/17, 27/18 – др.
закони и 10/19), у члану 116. одређено је да чланове
органа управљања установе именује и разрешава
скупштина јединице локалне самоуправе, а председника
бирају чланови већином гласова од укупног броја
чланова органа управљања. Орган управљања чине по
три представника из реда запослених у установи,
родитеља, односно других законских заступника и три
представника на предлог јединице локалне самоуправе.
Чланове органа управљања из реда запослених предлаже
васпитно-образовно, односно наставничко веће, а из реда
родитеља – савет родитеља тајним изјашњавањем. Истим
чланом у ставу 13. одређено је да скупштина јединице
локалне самоуправе доноси решење о именовању органа
управљања.
Економско – трговинска школа у Бору је актом
број:1501 од 5.10.2020.године доставила предлог Савета
родитеља, као овлашћеног предлагача, за именовање
новог члана Школског одбора, Наташе Јовановић, као
представника родитеља, уместо Вишње Јовановић, која је
разрешена дужности на основу члана 117. став 3. тачка 4)
Законом о основама система образовања и васпитања.
Увидом у Извештај Полицијске управе Бор
број:05.18.3.235-4-298/20 од 22.9.2020. године, утврђено
је да именована није осуђивана за кривична дела
утврђена у члану 116. став 9. тачка 1) Закона о основама
система образовања и васпитања.
С обзиром да је овлашћени предлагач
предложио кандидата за члана Школског одбора,
Скупштина града Бора 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: 022-133/2020-I
У Бору, 20. новембра 2020. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.

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: 022-104/2020-I
У Бору, 20. новембра 2020. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.

20. новембар 2020.
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На основу члана 116. и 117. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени гласник
РС'', бр.88/17, 27/18 – др. закони и 10/19), члана 136.
Закона о општем управном поступку (''Службени гласник
РС'', бр.18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) и члана 40.
Статута града Бора (''Службени лист града Бора'',
бр.3/19), Скупштина града Бора, на седници одржаној 20.
новембра 2020. године, донела је

предаје Управном суду у Београду непосредно или преко
поште.

РЕШЕЊЕ
о именовању чланова Школског одбора
Гимназије ''Бора Станковић'' у Бору

29
На основу члана 116. и 117. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени гласник
РС'', бр.88/17, 27/18 – др. закони и 10/19), члана 136.
Закона о општем управном поступку (''Службени гласник
РС'', бр.18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) и члана 40.
Статута града Бора (''Службени лист града Бора'',
бр.3/19), Скупштина града Бора, на седници одржаној 20.
новембра 2020. године, донела је

I
Именују се у Школски одбор Гимназије ''Бора
Станковић'' у Бору, за чланове:
1. Снежана Мицевски Тасов, представник
родитеља и
2. Дејан Радоњић, представник родитеља.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу града Бора''.
III
Мандат именованима траје до истека мандата
Школског одбора, који је именован Решењем број:022160/2018-I од 20.8.2018. године (''Службени лист града
Бора'', бр.5/18).
Образложење
Законом о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'', бр.88/17, 27/18 – др.
закони и 10/19), у члану 116. одређено је да чланове
органа управљања установе именује и разрешава
скупштина јединице локалне самоуправе, а председника
бирају чланови већином гласова од укупног броја
чланова органа управљања. Орган управљања чине по
три представника из реда запослених у установи,
родитеља, односно других законских заступника и три
представника на предлог јединице локалне самоуправе.
Чланове органа управљања из реда запослених предлаже
васпитно-образовно, односно наставничко веће, а из реда
родитеља – савет родитеља тајним изјашњавањем. Истим
чланом у ставу 13. одређено је да скупштина јединице
локалне самоуправе доноси решење о именовању органа
управљања.
Гимназија ''Бора Станковић'' у Бору је актом
број:433/7 од 14.9.2020.године доставила предлог Савета
родитеља, као овлашћеног предлагача, за именовање
нових чланова Школског одбора, Снежане Мицевски
Тасов и Дејана Радоњића, као представнике родитеља,
уместо Гордане Риђић Ђурић и Биљане Павковић
Лападатовић, које су разрешене дужности на основу
члана 117. став 3. тачка 4) Законом о основама система
образовања и васпитања.
Увидом у Извештаје Полицијске управе Бор
број:05.18.3.235-4-297/20 од 22.9.2020. године, утврђено
је да именовани нису осуђивани за кривична дела
утврђена у члану 116. став 9. тачка 1) Закона о основама
система образовања и васпитања.
С обзиром да је овлашћени предлагач
предложио кандидате за чланове Школског одбора,
Скупштина града Бора 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

Број: 022-134/2020-I
У Бору, 20. новембра 2020. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.

РЕШЕЊЕ
о разрешењу члана Школског одбора
ОШ ''Бранко Радичевић'' у Бору
I
Разрешава се Нада Ђорђевић, дужности члана
Школског одбора ОШ ''Бранко Радичевић'' у Бору,
представник запослених.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу града Бора''.
Образложење
Законом о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'', бр.88/17, 27/18 – др.
закони и 10/19), у члану 116. став 2. одређено је да орган
управљања чине по три представника из реда запослених
у установи, родитеља, односно других законских
заступника и три представника на предлог јединице
локалне самоуправе. Истим чланом, у ставу 5. одређено
је да чланове органа управљања установе именује и
разрешава скупштина јединица локалне самоуправе, а
председника бирају чланови већином гласова од укупног
броја чланова органа управљања.
Скупштина града Бора је Решењем број:022162/2018-I од 20.8.2018. године (''Службени лист града
Бора'', бр.5/18) именовала Наду Ђорђевић као
представника запослених за члана Школског одбора ОШ
''Бранко Радичевић'' у Бору.
ОШ ''Бранко Радичевић'' у Бору је актом
број:493/7 од 22.9.2020.године обавестила Скупштину
града Бора да је Нади Ђорђевић, представник
запослених, престао радни однос због одласка у пензију.
Законом о основама система образовања и
васпитања, у чл. 117. став 3. тачка 4) одређено је да ће
скупштина јединице локалне самоуправе разрешити, пре
истека мандата, поједине чланове, укључујући и
председника или орган управљања установе, у случају да
се покрене иницијатива за разрешење члана органа
управљања на предлог овлашћеног предлагача, односно
због престанка основа по којем је именован у органу
управљања.
Имајући у виду напред наведено, Скупштина
града Бора, 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.

20. новембар 2020.

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БОРА“

Број: 022-97/2020-I
У Бору, 20. новембра 2020. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
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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.

ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић
30
На основу члана 116. и 117. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени гласник
РС'', бр.88/17, 27/18 – др. закони и 10/19), члана 136.
Закона о општем управном поступку (''Службени гласник
РС'', бр.18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) и члана 40.
Статута града Бора (''Службени лист града Бора'',
бр.3/19), Скупштина града Бора, на седници одржаној 20.
новембра 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању члана Школског одбора
ОШ ''Бранко Радичевић'' у Бору
I
Именују се Милица Ђенадић за члана Школског
одбора ОШ ''Бранко Радичевић'' у Бору, представник
запослених.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу града Бора''.
III
Мандат именованој траје до истека мандата
Школског одбора, који је именован Решењем број:022162/2018-I од 20.8.2018. године (''Службени лист града
Бора'', бр.5/18).
Образложење
Законом о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'', бр.88/17, 27/18 – др.
закони и 10/19), у члану 116. одређено је да чланове
органа управљања установе именује и разрешава
скупштина јединице локалне самоуправе, а председника
бирају чланови већином гласова од укупног броја
чланова органа управљања. Орган управљања чине по
три представника из реда запослених у установи,
родитеља, односно других законских заступника и три
представника на предлог јединице локалне самоуправе.
Чланове органа управљања из реда запослених предлаже
васпитно-образовно, односно наставничко веће, а из реда
родитеља – савет родитеља тајним изјашњавањем. Истим
чланом у ставу 13. одређено је да скупштина јединице
локалне самоуправе доноси решење о именовању органа
управљања.
ОШ ''Бранко Радичевић'' у Бору, је актом
број:493/7 од 22.9.2020.године доставила предлог
Наставничког већа, као овлашћеног предлагача, за
именовање новог члана Школског одбора, Милице
Ђенадић, као представника запослених, уместо Наде
Ђорђевић, која је разрешена дужности на основу члана
117. став 3. тачка 4) Закона о основама система
образовања и васпитања.
Увидом у Извештај Полицијске управе Бор
број: 05.18.3. 235-4-288/20 од 18.9.2020. године, утврђено
је да именована није осуђивана за кривична дела
утврђена у члану 116. став 9. тачка 1) Закона о основама
система образовања и васпитања.
С обзиром да је овлашћени предлагач
предложио кандидата за члана Школског одбора,
Скупштина града Бора одлучила је као у диспозитиву
овог решења.

Број: 022-135/2020-I
У Бору, 20. новембра 2020. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
31
На основу члана 116. и 117. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени гласник
РС'', бр.88/17, 27/18 – др. закони и 10/19), члана 136.
Закона о општем управном поступку (''Службени гласник
РС'', бр.18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) и члана 40.
Статута града Бора (''Службени лист града Бора'', бр.
3/19), Скупштина града Бора, на седници одржаној 20.
новембра 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу чланова Школског одбора
ОШ ''3. октобар'' у Бору
I
Разрешавају се дужности члана Школског
одбора ОШ ''3. октобар'' у Бору:
1. Иван Стаменковић, представник родитеља,
2. Наташа Јовановић, представник родитеља и
3. Милош Јаношевић, представник родитеља.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу града Бора''.
Образложење
Законом о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'', бр.88/17, 27/18 – др.
закони и 10/19), у члану 116. став 2. одређено је да орган
управљања чине по три представника из реда запослених
у установи, родитеља, односно других законских
заступника и три представника на предлог јединице
локалне самоуправе. Истим чланом, у ставу 5. одређено
је да чланове органа управљања установе именује и
разрешава скупштина јединица локалне самоуправе, а
председника бирају чланови већином гласова од укупног
броја чланова органа управљања.
Скупштина града Бора је Решењем број:022161/2018-I од 20.8.2018. године (''Службени лист града
Бора'', бр.5/18) именовала Ивана Стаменковића, Наташу
Јовановић и Милоша Јаношевића као представнике
родитеља за чланове Школског одбора ОШ ''3. октобар'' у
Бору.
ОШ ''3. октобар'' у Бору је актом број:1132 од
6.10.2020.године обавестила Скупштину града Бора да је
престао основ за чланство у Школском одбору Ивану
Стаменковићу,
Наташи
Јовановић
и
Милошу
Јаношевићу, представници родитеља, због завршетка
основног образовања њихове деце.
Законом о основама система образовања и
васпитања, у чл. 117. став 3. тачка 4) одређено је да ће
скупштина јединице локалне самоуправе разрешити, пре
истека мандата, поједине чланове, укључујући и
председника или орган управљања установе, у случају да
се покрене иницијатива за разрешење члана органа
управљања на предлог овлашћеног предлагача, односно
због престанка основа по којем је именован у органу
управљања.
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Имајући у виду напред наведено, Скупштина
града Бора, 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: 022-113/2020-I
У Бору, 20. новембра 2020. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
32
На основу члана 116. и 117. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени гласник
РС'', бр.88/17, 27/18 – др. закони и 10/19), члана 136.
Закона о општем управном поступку (''Службени гласник
РС'', бр.18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) и члана 40.
Статута града Бора (''Службени лист града Бора'',
бр.3/19), Скупштина града Бора, на седници одржаној 20.
новембра 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању чланова Школског одбора
ОШ ''3. октобар'' у Бору
I
Именују се у Школски одбор ОШ ''3. октобар'' у
Бору, за чланове:
1. Бобица Цветковић, представник родитеља,
2. Иван Стаменковић, представник родитеља и
3. Сандра Иванчевић Андрашевић, представник
родитеља.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу града Бора''.
III
Мандат именованима траје до истека мандата
Школског одбора, који је именован Решењем број: 022161/2018-I од 20.8.2018. године (''Службени лист града
Бора'', бр.5/18).
Образложење
Законом о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'', бр.88/17, 27/18 – др.
закони и 10/19), у члану 116. одређено је да чланове
органа управљања установе именује и разрешава
скупштина јединице локалне самоуправе, а председника
бирају чланови већином гласова од укупног броја
чланова органа управљања. Орган управљања чине по
три представника из реда запослених у установи,
родитеља, односно других законских заступника и три
представника на предлог јединице локалне самоуправе.
Чланове органа управљања из реда запослених предлаже
васпитно-образовно, односно наставничко веће, а из реда
родитеља – савет родитеља тајним изјашњавањем. Истим
чланом у ставу 13. одређено је да скупштина јединице
локалне самоуправе доноси решење о именовању органа
управљања.
ОШ ''3. октобар'' у Бору је актом број:1132 од
6.10.2020.године доставила предлог Савета родитеља,
као овлашћеног предлагача, за именовање нових чланова
Школског
одбора,
Бобице
Цветковић,
Ивана
Стаменковића и Сандре Иванчевић Андрашевић, као
представнике родитеља, уместо Ивана Стаменковића,
Наташе Јовановић и Милоша Јаношевића, који су
разрешени дужности на основу члана 117. став 3. тачка 4)
Закона о основама система образовања и васпитања.
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Увидом у Извештаје Полицијске управе Бор
број:05.18.3.235-4-319/20 од 6.10.2020. године, утврђено
је да именовани нису осуђивани за кривична дела
утврђена у члану 116. став 9. тачка 1) Закона о основама
система образовања и васпитања.
С обзиром да је овлашћени предлагач
предложио кандидате за чланове Школског одбора,
Скупштина града Бора 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: 022-136/2020-I
У Бору, 20. новембра 2020. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
33
На основу члана 116. и 117. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени гласник
РС'', бр.88/17, 27/18 – др. закони и 10/19), члана 136.
Закона о општем управном поступку (''Службени гласник
РС'', бр.18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) и члана 40.
Статута града Бора (''Службени лист града Бора'',
бр.3/19), Скупштина града Бора, на седници одржаној 20.
новембра 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу члана Школског одбора
ОШ ''Петар Радовановић'' Злот
I
Разрешава се Дејан Добрић, 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 града Бора''.
Образложење
Законом о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'', бр.88/17 и 27/18 –
др. закони и 10/19), у члану 116. став 2. одређено је да
орган управљања чине по три представника из реда
запослених у установи, родитеља, односно других
законских заступника и три представника на предлог
јединице локалне самоуправе. Истим чланом, у ставу 5.
одређено је да чланове органа управљања установе
именује и разрешава скупштина јединица локалне
самоуправе, а председника бирају чланови већином
гласова од укупног броја чланова органа управљања.
Скупштина града Бора је Решењем бр.022174/2019-I од 26.11.2019. године (''Службени лист града
Бора'', бр.34/19) именовала Дејана Добрића као
представника родитеља за члана Школског одбора ОШ
''Петар Радовановић'' у Злоту.
ОШ ''Петар Радовановић'' у Злоту је актом
бр.1200 од 14.10.2020.године обавестила Скупштину
града Бора да је престао основ за чланство у Школском
одбору Дејану Добрићу, представник родитеља, због тога
што његово дете више није ученик школе.
Законом о основама система образовања и
васпитања, у чл. 117. став 3. тачка 4) одређено је да ће
скупштина јединице локалне самоуправе разрешити, пре
истека мандата, поједине чланове, укључујући и
председника или орган управљања установе, у случају да
се покрене иницијатива за разрешење члана органа
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управљања на предлог овлашћеног предлагача, односно
због престанка основа по којем је именован у органу
управљања.
Имајући у виду напред наведено, Скупштина
града Бора, 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: 022-111/2020-I
У Бору, 20. новембра 2020. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
34
На основу члана 116. и 117. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени гласник
РС'', бр.88/17, 27/18 – др. закони и 10/19), члана 136.
Закона о општем управном поступку (''Службени гласник
РС'', бр.18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) и члана 40.
Статута града Бора (''Службени лист града Бора'',
бр.3/19), Скупштина града Бора, на седници одржаној 20.
новембра 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању члана Школског одбора
ОШ ''Петар Радовановић'' Злот
I
Именује се Биљана Фујоровић за члана
Школског одбора ОШ ''Петра Радовановић'' у Злоту,
представник родитеља.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу града Бора''.
III
Мандат именованој траје до истека мандата
Школског одбора, који је именован Решењем бр.022174/2019-I од 26.11.2019. године (''Службени лист града
Бора'', бр.34/19).
Образложење
Законом о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'', бр.88/17, 27/18 – др.
закони и 10/19), у члану 116. одређено је да чланове
органа управљања установе именује и разрешава
скупштина јединице локалне самоуправе, а председника
бирају чланови већином гласова од укупног броја
чланова органа управљања. Орган управљања чине по
три представника из реда запослених у установи,
родитеља, односно других законских заступника и три
представника на предлог јединице локалне самоуправе.
Чланове органа управљања из реда запослених предлаже
васпитно-образовно, односно наставничко веће, а из реда
родитеља – савет родитеља тајним изјашњавањем. Истим
чланом у ставу 13. одређено је да скупштина јединице
локалне самоуправе доноси решење о именовању органа
управљања.
ОШ ''Петра Радовановић'' у Злоту, је актом
број:1200 од 14.10.2020.године доставила предлог Савета
родитеља, као овлашћеног предлагача, за именовање
новог члана Школског одбора, Биљане Фујоровић, као
представника родитеља, уместо Дејана Добрића, који је
разрешена дужности на основу члана 117. став 3. тачка 4)
Закона о основама система образовања и васпитања.
Увидом у Извештај Полицијске управе Бор
број:05.18.3.235-4-305/20 од 28.9.2020. године, утврђено
је да именована није осуђивана за кривична дела
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утврђена у члану 116. став 9. тачка 1) Закона о основама
система образовања и васпитања.
С обзиром да је овлашћени предлагач
предложио кандидата за члана Школског одбора,
Скупштина града Бора 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: 022-137/2020-I
У Бору, 20. новембра 2020. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
35
На основу члана 40. Статута града Бора
(''Службени лист града Бора, бр. 3/19), Скупштина града
Бора, на седници одржаној 20. новембра 2020. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за спровођење поступка
јавног надметања за давање у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини
на територији града Бора
I
1. Образује се Комисије за спровођење поступка
јавног надметања за давање у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини на територији града Бора
(у даљем тексту: Комисија).
Комисија има председника и четири члана, који
се именују на мандатни период од четири године.
II
У Комисију се именују:
за председника:
Анита Ђорђевић,
за чланове:
1. Бора Станковић,
2. Љубица Филиповић
3. Љиљана Лекић,
4. Сања Терзић,
III
Задатак Комисије је да спроведе поступак
давања у закуп пољопривредног земљишта у државној
својини на основу јавног надметања (јавне лицитације
или прикупљања писаних понуда), води записник и даје
предлог градоначелнику града Бора за доношење одлуке
за избор најповољнијег понуђача, односно Одлуке о
давању у закуп пољопривредног земљишта у државној
својини.
IV
Комисија из редова својих чланова бира лице
које ће замењивати председника Комисије у случају
његове одсустности или спречености да учествује у раду
Комисије.
V
Доношењем овог решења престаје да важи
Решење о образовању Комисије за спровођење поступка
јавног надметања за давање у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини на територији општине
Бор (''Службени лист општине Бор'' бр. 23/14 и 13/17).
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38
На основу члана 64. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19),
члана 32. а у вези члана 66. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07, 83/14др. закон, 101/16-др.закон и 47/18) и члана 40. Статута
града Бора („Службени лист града Бора“, бр. 3/19)
Скупштина града Бора, на седници одржаној 20.
новембра 2020. године, донела је

Бора
Број: 020-35/2020-I
У Бору, 20. новембра 2020. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
36
На основу члана 32. а у вези члана 66. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07,
83/14-др. закон, 101/16-др.закон и 47/18) и члана 40.
Статута града Бора („Службени лист града Бора“, бр.
3/19) Скупштина града Бора, на седници одржаној 20.
новембра 2020. године, донела је

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Информације о степену усклађености
планираних и реализованих активности из програма
пословања јавних предузећа, друштва капитала и
других облика организовања на који се примењује
Закон о јавним предузећима а чији је оснивач град
Бор за период 01.01.2020.год. до 30.06.2020.године

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извештаја о раду Градског већа града
Бора за период од 1. јануара 2019. до 31. децембра
2019. године

I
Усваја се Информација о степену усклађености
планираних и реализованих активности из програма
пословања јавних предузећа, друштва капитала и других
облика организовања на који се примењује Закон о
јавним предузећима чији је оснивач град Бор за период
01.01.2020.год. до 30.06.2020. године.

1. Усваја се Извештај о раду Градског већа
града Бора за период од 1. јануара 2019. до 31. децембра
2019. године.
2. Овај закључак објавити у ''Службеном листу
града Бора''.

II
Овај закључак објавити у „Службеном листу
града Бора“.

Број: 020-33/2020-I
У Бору, 20. новембра 2020. године

Број: 023-106/2020-I
У Бору, 20. новембра 2020. године

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.

37
На основу члана 32. а у вези члана 66. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07,
83/14-др. закон, 101/16-др.закон и 47/18) и члана 40.
Статута града Бора („Службени лист града Бора“, бр.
3/19) Скупштина града Бора, на седници одржаној 20.
новембра 2020. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извештаја о раду градоначелника града
Бора за период од 1. јануара 2019. до 31. децембра
2019. године
1. Усваја се Извештај о раду градоначелника
града Бора за период од 1. јануара 2019. до 31. децембра
2019. године.
2. Овај закључак објавити у ''Службеном листу
града Бора''.
Број: 020-34/2020-I
У Бору, 20. новембра 2020. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.

,
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