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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, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11,
78/11, 57/12-УС и 47/13) и члана 43. Статута општине
Бор („Службени лист општине Бор“, бр. 6/15-пречишћен
текст), Скупштина општине Бор, дана 21. новембра
2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА
КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ
НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА
ИМОВИНУ ЗА 2017. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ БОР
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се просечне цене
квадратног метра одговарајућих непокретности за
утврђивање пореза на имовину за 2017. годину на
територији општине Бор.
Члан 2.
На територији општине Бор 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 2017. годину на
територији општине Бор, у динарима износе:

Врста
непокретности

1.

Назив зоне
2.
3.

1. Грађевинско
земљиште

4. Станови

8,00

11,00

8,00

11,00

8,0
0
11,
00

39.000,
00

5. Куће за
становање

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

4.
100
,00

2.
Пољопривредно
земљиште
3. Шумско
земљиште

7. Гараже и
гаражна места

11.600,
00

Члан 3.
За непокретности у зонама у којима није било
промета у периоду 01.01.2016. године – 30.09.2016.
године објављују се просечне цене квадратног метра
одговарајућих непокретности на основу којих је утврђена
основица пореза на имовину за 2016. годину обвезника
који не воде пословне књиге у првој зони која је одређена
као најопремљенија, и износе:

Врста непокретности

Цена по 1м2

1. Грађевинско земљиште
2.
Пољопривредно
земљиште
3. Шумско земљиште
4. Станови
5. Куће за становање
6. Пословне зграде и други
(надземни
и
подземни
грађевински објекти који
служе
за
обављање
делатности
7. Гараже и гаражна места

615,00

37.500,00
24.700,00
67.500,00

10.930,00

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 2016. годину.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор'', а
примењује се од 1. јануара 2017. године.
Ову одлуку објавити на интернет страни општине
Бор.
Број: 436-184/2016-I
У Бору, 21. новембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР

13.
000
,00

70.000,
00

ЦЕНА : 80
ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:
4.000 ДИНАРА

21. НОВЕМБАР
2016. ГОДИНЕ

БРОЈ: 17

ПРЕДСЕДНИК,
Видоје Адамовић, с.р.
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На основу члана 59. став 1. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07 и 83/14 и
др. закон) и члана 43. став 1. тачка 57. Статута општине
Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15-пречишћен
текст), Скупштина општине Бор, на предлог Општинског
већа, на седници одржаној дана 21. новембра 2016.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ОПШТИНЕ БОР
Члан 1.
У Одлуци о организацији Општинске управе
општине Бор („Службени лист општине Бор“, бр. 13/08,
14/08, 09/09, 21/10, 30/14, 9/15 и 3/16) члан 8. мења се и
гласи:
''Члан 8.
У Општинској управи образују се следеће
организационе јединице, и то: Одељење за финансије,
Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне,
имовинско-правне и стамбене послове, Одељење за
привреду и друштвене делатности, Одељење за управу и
опште послове, Одељење за инспекцијске послове,
Одељење пореске администрације, Одељење за
планирање и развој, Служба за скупштинске послове и
Кабинет председника општине.“
Члан 2.
Члан 14. мења се и гласи:
''Члан 14.
У Одељењу пореске администрације извршавају
се послове у вези изворних прихода јединице локалне
самоуправе, и то: пријем, обрада, контрола и унос
података из пореских пријава; утврђивање решењем
обавеза по основу локалних јавних прихода за које није
прописано да их сам порески обвезник утврђује
(самоопорезивање);евидентирања
утврђене
пореске
обавезе у пореском књиговодству локалне пореске
администрације у складу са прописима; књижење
извршених уплата по основу локалних јавних прихода;
послови канцеларијске и теренске пореске контроле
законитости и правилности испуњавања пореске обавезе
које
се
утврђују решењем
локалне
пореске
администрације; послови обезбеђења наплате пореске
обавезе; послови редовне и принудне наплате, одлагања
плаћања пореског дуга; послови обрачунавања камата и
принудне наплате доприноса за уређење грађевинског
земљишта; послови принудне наплате посреског дуга по
основу дуга за накнаду за коришћење грађевинског
земљишта; покретања поступка стечаја; подношење
захтева за покретање пореског прекршајног поступка;
достављања извештаја са доказима Пореској полицији
када постоје основи сумње да је извршено пореско
кривично дело; послови првостепеног поступка по
изјављеним жалбама пореских обвезника; вођење
поновног поступка по поништеним управним актима;
послови
пружања
правне
помоћи
надлежним
организационим јединицама Пореске управе и другим
пореским одељењима локалне пореске администрације;
послови вођења јединственог пореског књиговодства за
локалне јавне приходе; примене јединствених стандарда,
дефиниција, класификација и номенклатура кодирања
података и технику обраде у складу са јединственим
инфорамционим системом за локалне јавне приходе,
послови
примене
методолошких
упутстава
за
једнообразну примену прописа из области локалних
јавних прихода, послови чувања службене тајне у
пореском поступку, послови у вези повраћаја више или
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погрешно наплаћених локалних јавних прихода и
споредних пореских давања, послови давања бесплатних
информација о пореским прописима из којих произилази
пореска обавеза по основу локалних јавних прихода
(сервис пореских обвезника),послови у вези продужења
рока за подношење пореских пријава; послови издавања
уверења и потврда у вези локалних јавних прихода;
послови извештавања локалне самоуправе и Пореске
управе у вези локалних јавних прихода и други послови
из делокруга локалне пореске администрације. Пружа
стручну помоћ странкама у остваривању права пред
Општинском управом - из делокруга рада Одељења.
Врши и друге послове које му наложи начелник
Општинске управе у оквиру свог делокруга рада.“
Члан 3.
После члана 14. додаје се члан 14а који гласи:
''Члан 14а
Одељење за планирање и развој обавља послове
који се односе на:израду нацрта планова развоја
Општине; израду нацрта средњорочних и годишњих
планова уређења грађевинског земљишта; израду нацрта
програма отуђења и давања у закуп неизграђеног
грађевинског земљишта у јавној својини; на припрему
елабората о заједничком припремању, односно опремању
грађевинског земљишта и припрему нацрта уговора о
заједничком
припремању,
односно
опремању
грађевинског земљишта; утврђивање и обрачунавање
износа доприноса за уређење грађевинског земљишта;
доставу документације и изјашњења у вези са принудном
наплатом пореског дуга по основу дуга за накнаду за
коришћење грађевинског земљишта и доприноса за
уређење грађевинског земљишта; израду предмера и
предрачуна за планирање потреба органа Општине,
индиректних корисника и за потребе спровођења јавних
набавки; праћење спровођења уговора закључених по
Закону о јавним набавкама од стране органа Општине и
других индиректних корисника; учествовање у контроли
спровођења уговора о поверавању обављања комуналних
делатности; вршење стручног надзора за потребе органа
Општине и других индиректних корисника; учествовање
у спровођењу јавних набавки; учествовање у изради
стретегија и стратешких планова Општине; учествовање
у изради пројеката којима се постиче економски развој;
израду и имплементацију стратешких докумената;
припрему и имплементацију пројеката за одабране
приоритете општине; успостављање система спремности
пројектне документације; активности на јачању
капацитета локалних актера који се баве развојним
питањима; друге активности ради промоције Општине и
привлачења инвестиција; врши и друге послове које му
наложи начелник Општинске управе у оквиру свог
делокруга рада. ''
Члан 4.
После члана 15. додаје се члан 15а који гласи:
''Члан 15а
Кабинет председника oпштине врши стручне,
саветодавне, организационе и административно-техничке
послове који се односе на: остваривање надлежности и
овлашћења председника oпштине, заменика председника
oпштине и Општинског већа; припрему за радне и друге
састанке председника oпштине, заменика председника
oпштине и Општинског већа; праћење активности на
реализацији утврђених обавеза од стране Скупштине
општине; послове интерне контроле; координирање
активности на остваривању јавности рада органа
Општине; пријем странака, распоређивање аката и
предмета и сређивање документације који се односе на
председника oпштине, заменика председника oпштине и
Општинског већа; послове везане за представке и
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притужбеграђана;сарадњу са медијима; учествовање у
изради и уређивању гласила Општине, информатора
Општине
и
других
информативно-пропагандних
материјала у Општини; припрему и ажурирање Интернет
сајта Општине.“
Члан 5.
У члану 21. став 1. после речи: ''оделења'' тачка
се замењује запетом и додају се речи: '', а радом кабинета
руководи шеф кабинета.''
У ставу 2. речи: ''односно кабинта'' бришу се.

Ред.
број

Назив организационог
облика

1.
2.

Члан 6.
У члану 22. став 1. после речи: ''службе'' додају
се речи: ''и шеф кабинета''.
У члану 22. ст. 2. и 3. мењају се и гласе:
''Начелник одељења и шеф кабинета у
извршавању послова из претходног става су дужни да се
придржавају налога и упутства начелника Општинске
управе.
Начелник одељења и службе и шеф кабинета
лино су одговорни начелнику Општинске управе за свој
рад и за законит и благовремен рад одељења, односно
кабинета, којим руководе.''
Члан 7.
У члану 23. после речи: ''одељења'' додају се
речи: ''и шефа кабинета''.
Члан 8.
У члану 24. став 1. и 2. реч: ''(кабинета) брише
се.
Члан 9.
Овлашћује се Комисија за прописе да утврди
пречишћен текст Одлуке о организацији Општинске
управе општине Бор.
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у ''Службеном листу општине Бор'',

5.

Општинска управа Бор
Правобранилаштво општине
Бор
Народна библиотека „Бор“
Музеј
рударства
и
металургије
Установа „Центар за културу
општине Бор“
Центар за социјални рад
Историјски архив НеготинОдељење у Бору
Туристичка
организација
општине Бор
Предшколска
установа
„Бамби“ Бор
Установа спортски центар
„Бор“
Регионални центар за таленте
ЈКП „3. Октобар“ Бор
ЈКП „Водовод“ Бор
ЈКП „Топлана“ Бор
ЈП за стамбене услуге „Бор“
Бор
ЈП зоолошки врт „Бор“ Бор
ЈП Регионални водосистем
„Боговина“ Бор
Бизнис инкубатор центар Бор

Број: 02-10/2016-I
У Бору, 21. новембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Видоје Адамовић, с.р
177
На основу члана 6. Закона о начину утврђивања
максималног броја запослених у јавном сектору
(„Службени гласник РС“, број 68/15), члана 32. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07 и 83/14 - др. закон) и на основу члана 43. Статута
општине Бор („Службени лист општине Бор“, број 6/15пречишћен текст), а у складу са тачком 7. Одлуке о
максималном броју запослених на неодређено време у
систему државних органа, систему јавних служби,
систему Аутономне покрајине Војводине и систему
локалне самоуправе за 2015. годину („Службени гланик
РС“, број 101/15), Скупштина општине Бор, на седници
одржаној 21. новембра 2016. године, донела је
ОДЛУКУ
о измени Одлуке о максималном броју запослених на
неодређено време у јавном сектору општине Бор за
2015.годину
1. У Одлуци о максималном броју запослених
на неодређено време у јавном сектору општине Бор за
2015. годину („Службени лист општине Бор“, број 27/15 и
15/16) тачка 2. мења се и гласи:
„ 2. Максималан број запослених на неодређено
време по организационим облицима у јавном сектору
општине Бор за 2015. годину јесте:

3.
4.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Максимални
број
запослених на
неодређено
време
171
3
23
21
14
9
5
10
169
106
1
189
185
147
43
21
19
3

2. Организациони облици су дужни да број
запослених на неодређено време ускладе са максимално
одређеним бројем из тачке 2. ове одлуке у року од 10 дана
од дана ступања на снагу ове одлуке.
3. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине Бор“.
Број: 112-49/2016-I
У Бору, 21. новембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Видоје Адамовић, с.р
178
На основу члана 97. став 7. Закона о планирању
и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09исп., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, ,
50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14) и
члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист
општине Бор'' бр. 6/15-пречишћен текст), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној 21. новембра 2016.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ГРАЂЕВИНСКОМ
ЗЕМЉИШТУ
Члан 1.
У Одлуци о грађевинском земљишту
(„Службени лист општине Бор“, бр. 3/15) у члану 6. став
4. мења се и гласи:
''Послове обезбеђивања услова за уређивање,
употребу и унапређење грађевинског земљишта на
територији општине Бор обавља Општинска управаОдељење за планирање и развој.''
Члан 2.
У члану 8. став 2. брише се.
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Члан 3.
Члан 10. мења се и гласи:
''Члан 10.
Неизграђено грађевинско земљиште које није
уопште или у потпуности уређено а налази се у обухвату
планског документа на основу кога се могу издати
локацијски услови одн. грађевинска дозвола може се
припремити одн, опремити средствима физичких и
правних лица.
Лице из става 1. овог члана подноси
Општинској управи-Одељењу за планирање и развој
предлог о финансирању припремања односно опремања
грађевинског земљишта по коме је Општинска управаОдељење за планирање и развој дужно да поступи у року
од 15 дана од дана пријема предлога.
Општинска управа-Одељење за планирање и
развој из претходног става може са лицем из става 1.
закључити Уговор о заједничком припремању односно
опремању грађевинског земљишта.
Ако Општинска управа-Одељење за планирање
и развој утврди да је предметна зона, односно локација у
обухвату планова из става 1. и да је подносилац власник
грађевинског земљишта сачиниће услове о финансирању
изградње комуналне инфраструктуре који нарочито
садрже: податке о локацији односно зони, податке из
урбанистичког плана, техничке услове за припремање
одн. опремање земљишта, податке из програма
уређивања грађевинског земљишта, границе локације
која се опрема са пописом катастарских парцела,
динамику и рок изградње, обавезу Општинске управеОдељења за планирање и развој, као инвеститора за
прибављање локацијске, грађевинске и употребне
дозволе као и обавезу да обезбеди и финансира стручни
надзор у току извођења радова, обавезу власника
земљишта
за
финансирање
израде
техничке
документације, стручне контроле и извођења радова са
обавезом предаје изграђених објеката комуналне
инфраструктуре и других објеката јавне намене у својину
општине, стварне трошкове припремања и опремања као
и висину умањења доприноса за уређивање грађевинског
земљишта за инвеститора објекта који ће бити грађен на
тој локацији односно зони.
Ако власник прихвати наведене услове из
претходног става предлог о финансирању изградње
комуналне инфраструктуре доставља се Скупштини
општине на одлучивање.
На основу Одлуке Скупштине о прихватању
предлога председник општине Бор закључује уговор о
финансирању изградње комуналне инфраструктуре
средствима власника у року од 30 дана од дана доношења
Одлуке.''
Члан 4.
У члану 17. став 1. мења се и гласи:
''Скупштина за сваку календарску годину, на
основу предлога Општинскe управe-Одељењa за
планирање и развој, доноси Програм отуђења и давања у
закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној
својини.''
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 463-257/2016-I
У Бору, 21. новембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Видоје Адамовић, с.р

21. новембар 2016.
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На основу чланa 97. став 7. Закона о планирању
и изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 испр, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука
УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и
145/14 ) и члана 43. Статута oпштине Бор ''Службени
лист општинe Бор'', бр.6/15- пречишћен текст),
Скупштина oпштине Бор, на седници одржаној дана 21.
новембра 2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ
ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
У Одлуци о утврђивању доприноса за
уређивање грађевинског земљишта у члану 4. став 1.
речи: ''Јавно предузеће ''Дирекција за изградњу Бора''
замењују се речима: ''Одељење за планирање и развој
Општинске управе општине Бор (у даљем тексту:
надлежни орган).
Члан 2.
У члану 18. став 2. речи: ''Јавном предузећу
''Дирекција за изградњу Бора'' замењују се речима:
''надлежном органу''.
Члан 3.
У члану 19. став 1. речи: ''Јавно предузеће
''Дирекција за изградњу Бора'' замењују се речима:
''надлежни орган''.
У ставу 2. алинеја шеста речи: ''Јавног
предузеће ''Дирекција за изградњу Бора'' замењују се
речима: ''надлежног органа''.
Члан 4.
У члану 20. став 1. речи: ''Јавног предузеће
''Дирекција за изградњу Бора'' замењују се речима:
''надлежног органа''.
У ставу 2. речи: ''Јавног предузеће ''Дирекција
за изградњу Бора'' замењују се речима: ''надлежног
органа''.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 463-258/2016-I
У Бору, 21. новембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Видоје Адамовић, с.р.
180
На основу члана 20. и 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/14
– др.закон), члана 5. и 79. Закона о јавним предузећима
(''Службени гласник РС'',15/16) и члана 43. Статута
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15–
пречишћен текст) Скупштина општине Бор, на седници
одржаној дана 21. новембра 2016. године донела је
ОДЛУКУ
о допуни Одлуке о усклађивању пословања Јавног
комуналног предузећа '' Водовод'' Бор са Законом о
јавним предузећима
Члан 1.
У Одлуци о усклађивању пословања Јавног
комуналног предузећа ''Водовод'' Бор са Законом о
јавним предузећима (''Службени лист општине Бор'' бр.
15/16) у члану 13. после шифре: ''37.00 – Уклапање
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одпадних вода'', додаје се нова шифра: ''42.11 – Изградња
путева и аутопутева''.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 023-75/2016-I
У Бору, 21. новембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Видоје Адамовић, с.р

21. новембар 2016.

182
На основу члана 13. Закона о јавним службама
("Службени гласник РС", бр.42/97, 71/94, 79/05- др.
закон, 81/05 – испр. др. закон, 83/05 – испр. др. закон и
83/14- др. закон) и члана 43. Статута општине Бор
("Службени лист општине Бор'', бр. 6/15- пречишћен
текст ), Скупштина општине Бор, на седници одржаној
21. новембра 2016. године, дoнела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ
СПОРТСКИ ЦЕНТАР „БОР“ У БОРУ

181
На основу члана 20. и 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/14
– др.закон), члана 5. и 79. Закона о јавним предузећима
(''Службени гласник РС'',15/16) и члана 43. Статута
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15 –
пречишћен текст) Скупштина општине Бор, на седници
одржаној дана 21. новембра 2016. године донела је

Члан 1.
У Одлуци о оснивању Установе Спортски Центар
„Бор“ у Бору ("Службени лист општине Бор'', бр. 12/09)
члан 5.мења се и гласи:

ОДЛУКУ
о измени и допуни Одлуке о усклађивању пословања
Јавног комуналног предузећа „ Топлана“ Бор са
Законом о јавним предузећима

Допунске делатности Устнаове су:
93.19 Остале спортске активности
93.29 Остале забавне и рекреативне делатности
47.11 Трговина на мало у неспецијализованим
продавницама
47.19
Остала трговина на мало у
неспецијализованим продавницама
47.21 Трговина на мало воћем и поврћем у
специјализованим продавницама, претежно храном,
пићима и дуваном
47.24 Трговина на мало хлебом, тестенином,
колачима и слаткишима у специјализованим
продавницама
47.26 Трговина на мало производима од дувана
у специјализованим продавницама
47.29 Остала трговина на мало у
специјализованим продавницама
47.51 Трговина на мало текстилом у
специјализованим продавницама
47.52 Трговина на мало металном робом,
бојама и стаклом у специјализованим продавницама
47.59 Трговина на мало намештајем, опремом
за осветљење и осталим предметима за домаћинство у
специјализованим продавницама
47.61 Трговина на мало књигама у
специјализованим продавницама
47.64 Трговина на мало спортском опремом у
специјализованим продавницама
47.71 Трговина на мало одећом у
специјализованим продавницама
47.72 Трговина на мало обућом и предметима
од коже у специјализованим продавницама
47.78 Остала трговина на мало новим
производима у специјализованим продавницама
47.99 Остала трговина на мало изван
продавница, тезги и пијаца
49.31 Градски и приградски превоз путника
49.39 Остали превоз путника у копненом
саобраћају
49.41 Друмски превоз терта
49.42 Услуге пресељења
51.10 Ваздушни превоз путника
52.23 Услужне делатности у ваздушном
саобраћају
52.29 Остале пратеће делатности у саобраћају
55.10 Хотели и сличан смештај
55.20 Одмарталишта и слични објекти за краћи
боравак
55.30 Делатност кампова, ауто кампова и
кампова за туристичке приколице

Члан 1.
У Одлуци о усклађивању пословања Јавног
комуналног предузећа „Топлана“ Бор са Законом о
јавним предузећима ( „Службени лист општине Бор“ бр.
15/16) у члану 9. број: ''16'', замењује се бројем: ''12''.
Члан 2.
У члану 13. после шифре: „ 47.52 – Трговина на
мало металном робом, бојама и стаклом у
специјализованим продавницама“, додаје се шифра: „
46.71 – Трговина на велико чврстим, течним и гасовитим
горивима и сличним производима“ и после шифре:
„69.20 – Рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски
послови, пореско саветовање“, додаје се шифра. „ 71.12 –
Инжењерске делатности и техничко саветовање“.
Члан 3.
Овлашћује се Комисија за прописе да утврди
пречишћен текст Одлуке о усклађивању пословања
Јавног комуналног предузећа „ Топлана“ Бор са Законом
о јавним предузећима.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Бор“
Број: 023-78/2016-I
У Бору, 21. новембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Видоје Адамовић, с.р

''Члан 5.
Претежна делатност Установе је:
93.11 Делатност спортских објеката
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56.10 Делатност ресторана и покретних
угоститељских објеката
56.21 Кетеринг
56.29 Остале услуге припремања и
послуживања хране
62.03 Управљање рачунарском опремом
63.11 Обрада података, хостинг и сл.
73.11 Делатност рекламних агенција
73.12 Медијско представљање
77.21 Изнајмљивање и лизинг опреме за
рекреацију и спорт
79.11 Делатност путничких агенција
79.12 Делатност тур оператера
79.90 Остале услуге резервације и делатности
повезане с њима
82.30 Организовање састанака и сајмова
85.51 Спортско и рекреативно образовање
90.01 Извођачка уметност
90.02 Друге уметничке делатности у оквиру
извођачке уметности
90.04 Рад уметничких установа
93.13 Делатност фитнес клубова
93.21 Делатност забавних и тематских паркова
96.04 Делатност неге и одржавања тела
Установа не може да мења делатност без
сагласности оснивача.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу општине Бор".
Број: 022-231/2016-I
У Бору, 21. новембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Видоје Адамовић, с.р
183
На основу члана 43. Статута Општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08) и члана 43.
Пословника Скупштине општине Бор (''Службени лист
општинe Бор'', бр.6/15- пречишћен текст), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној 21. новембра 2016.
године, донела је
ОДЛУКУ
о утврђивању престанка функције члана Општинског
већа општине Бор др Горану Јоксимовићу
I
Утврђује се да је др Горану Јоксимовићу
престала функција члана Општинског већа општине Бор,
31. октобра 2016. године, односно даном подношења
оставке.
II
Ову одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Бор''
Број: 02-7/2016-I
У Бору, 21. новембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Видоје Адамовић, с.р

21. новембар 2016.

184
На основу члана 525. Закона о привредним
друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др.
закон и 5/15), а у вези члана 76. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16), члана
32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 129/07 и 83/14 - други закон) и члана 43.
Статута општине Бор ( „Службени лист општине Бор“
број 6/15 - пречишћен текст), Скупштина општине Бор,
на седници одржаној дана 21. новембра 2016. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ
JАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ БОРА'' БОР
Члан 1.
ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЛИКВИДАЦИЈЕ
Јавног предузећа „Дирекција за изградњу Бора“ Бор, (у
даљем тексту: Јавно предузеће),
регистрованог у
Регистру привредних субјеката Агенције за привредне
регистре Решењем БД. 28088/2005 од 30.06.2005.године,
матични број 07366477, ПИБ 100499668.
Члан 2.
Јавно предузеће је основано Одлуком о
оснивању Јавног предузећа „Дирекција за изградњу
Бора“ Бор („Сужбени лист општина“ бр. 5/97, 11/01,
13/06 и „Сужбени лист општине Бор“ бр.13/08 и 12/10)
која је замењена Одлуком о промени оснивачког акта
Јавног предузећа “Дирекција за изградњу Бора“Бор
(„Службени лист општине Бор“ бр.12/13), донетим у
поступку усклађивања са Законом о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“ бр. 119/12).
Оснивач Јавног предузећа „Дирекција за
изградњу Бора“ Бор је општина Бор, ул. Моше Пијаде бр.
3, матични број 07208529. Ова одлука доноси се у
поступку усаглашавања рада јавних предузећа,
привредних друштава, органа и служби општине Бор са
прописима који регулишу начин обављања појединих
делатности које је до сада обављало јавно предузеће и
могућности њиховог финансирања од стране општине
Бор и то са Законом о изменама и допунама Закона о
буџетском систему из децембра 2015.године на основу
кога је Јавно предузеће престало да буде буџетски
корисник, директни или индиректни.
Након доношења ове одлуке делатност
досадашњег Јавног предузећа обављаће:
- Општинска управа општине Бор
- Јавно комунално предузеће „Водовод“ Бор
Документацију насталу у раду Јавног предузећа и
комплетну архиву, преузеће Општинска управа општине
Бор и Јавно комунално предузеће „Водовод“ Бор, свако у
делу који се односи на делатности из њихове
надлежности, у складу са Законом, и исти се сматрају
правним следбеницима у делу делатности коју су
преузели.
Члан 3.
Ликвидација Јавног предузећа почиње даном
регистрације ове одлуке о ликвидацији и објављивањем
огласа о покретању ликвидације.
Оглас о покретању ликвидације објављује се у
трајању од 90 дана на интернет страници Регистра
привредних субјеката, са даном регистрације Одлуке о
покретању поступка ликвидације Јавног предузећа.
Члан 4.
За ликвидационог управника Јавног предузећа
именује се Верица Аничић ЈМБГ: 2207956756028, из
Бора улица Данила Киша бр: 08/11.
Накнаду за рад ликвидационог управника
одредиће својим актом Председник Општине Бор у
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складу са Статутом oпштине Бор
Члан 5.
Од дана регистрације ове одлуке, Јавно
предузеће не може предузимати нове послове, већ само
послове везане за спровођење ликвидације које
обухватају наплату потраживања, исплату поверилаца, и
друге нужне послове.
Ликвидациони
управник
заступа
јавно
предузеће у ликвидацији и одговаран је за законитост
пословања Јавног предузећа у ликвидацији.
Члан 6.
Запослени из Јавног предузећа распоредиће се
на следећи начин:
- Општинска управа општине Бор – укупно 27
запослена
Ликвидациони управник је обавезан да, до
окончања ликвидације и расподеле ликвидационог
остатка, оснивачу општини Бор за потребе обављања
делатности да на употребу средства (покретне и
непокретне ствари) која су на дан доношења ове одлуке у
имовини Јавног предузећа.
Члан 7.
Од дана регистрације ове одлуке ликвидациони
управник може предузети следеће активности:
- радње на затварању послова започетих и
окончаних пре почетка ликвидације, које подразумевају
исплату дуговања према повериоцима или наплату
потраживања од дужника из тих послова,
- и друге послове неопходне ради спровођења
ликвидације Јавног предузећа.
Члан 8.
Позивају се повериоци да пријаве своја
потраживања према Јавном предузећу, најкасније у року
од 90 дана, од дана објављивања огласа о покретању
поступка ликвидације на интернет страници регистра
привредних субјеката.
Ако поверилац чије је потраживање оспорено
не покрене поступак пред надлежним судом у року од 15
дана од дана пријема обавештења о оспоравању
потраживања и у истом року о томе писаним путем
обавести Јавно предузеће, то потраживање се сматра
преклудираним.
Упозоравају се повериоци да ће им
потраживања бити преклудирана ако их не пријаве
најкасније у року од 30 дана од последњег дана
објављивања огласа о ликвидацији.
Члан 9.
Пријаве потраживања достављају се на адресу
седишта Јавног предузећа:
Пословно име: Јавно предузеће „Дирекција за изградњу
Бора“Бор
Седиште: Бор, ул. Николе Пашића бр. 14.
Члан 10.
Позивају се сви дужници Јавног предузећа да
измире своје обавезе према Јавном предузећу.
Ликвидациони управник ће свим познатим
повериоцама упутити и писано обавештење о покретању
ликвидације Јавног предузећа, најкасније у року од 15
дана од дана почетка ликвидације.
Члан 11.
Ликвидациони управник ће у року од 30 дана од
почетка ликвидације саставити почетни ликвидациони
биланс као ванредни финансијаки извештај у складу са
прописима којима се уређују рачуноводство и ревизија.
Ликвидациони управник не може отпочети са
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плаћањима
ради намиривања
поверилаца,
пре
регистрације почетног ликвидационог извештаја, осим
плаћања из текућег пословања Јавног предузећа.
Члан 12.
Оснивач Јавног предузећа општина Бор
преузеће обавезу испуњења пријављених потраживања
поверилаца, која у току поступка ликвидације не буду у
целости измирена из остварених прихода, ни по протоку
рока од 30 дана од истека рока од 90 дана од дана
објављивања огласа о покретању поступка ликвидације
код Агенције за привреде регистре, као и обавезу
плаћања свих трошкова који настану у поступку
ликвидације, са посебног рачуна отвореног за Јавна
предузећа у ликвидацији.
Члан 13.
Након измирења свих обавеза Јавног предузећа
општини Бор као оснивачу распоређује се целокупан
ликвидациони остатак, у складу са посебном одлуком о
расподели ликвидационог остатка.
Права, обавезе и одговорности и имовину Јавног
предузећа коју чини право својине на покретним
стварима, право коришћења на стварима у јавној својини,
новчана средства и друга имовинска права преузеће
оснивач општина Бор.
Члан 14.
Ликвидација се окончава доношењем коначног
биланса и Одлуке о окончању ликвидације из члана 540.
став 3. Закона о привредним друштвима. ( „Сл. гласник
РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон и 5/15).
Брисање Јавног предузећа из Регистра привредних
субјеката Агенције за привредне регистре извршиће се по
окончању поступка ликвидације.
Члан 15.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа
“Дирекција за изградњу Бор“ Бор („Службени лист
општине Бор“ бр.12/13).
Ступањем на снагу ове одлуке престају да важе
сва општа и појединачна акта Јавног предузећа.
Ступањем на снагу ове одлуке разрешавају се
председник и чланови Надзорног одбора и директор
Јавног предузећа, а права заступања са директора прелазе
на ликвидационог управника.
Члан 16.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном листу Општине Бор“.
Број: 023-76/2016-I
У Бору, 21. новембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Видоје Адамовић, с.р
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На основу члана 525. Закона о привредним
друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др.
закон и 5/15), а у вези члана 76. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16), члана
32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 129/07 и 83/14 - други закон) и члана 43.
Статута општине Бор ( „Службени лист општине Бор“
број 6/15 - пречишћен текст), Скупштина општине Бор,
на седници одржаној дана 21. новембра 2016. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ
JАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''БОРСКИ ТУРИСТИЧКИ
ЦЕНТАР'' БОР
Члан 1.
ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЛИКВИДАЦИЈЕ
Јавног предузећа „Борски туристички центар“ Бор, (у
даљем тексту: Јавно предузеће),
регистрованог у
Регистру привредних субјеката Агенције за привредне
регистре Решењем БД. 71173/2011 од 07.06.2011. године,
матични број 20743891, ПИБ 107112334.
Члан 2.
Јавно предузеће је основано Одлуком о
оснивању јавног предузећа „Борски туристички центар“
Бор („Сл. лист општине Бор“ број. 21/10) која је
замењена Одлуком о промени оснивачког акта Јавног
предузећа “Борски туристички центар“Бор („Службени
лист општине Бор“ бр.12/13), донетим у поступку
усклађивања са Законом о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“ бр. 119/12).
Оснивач Јавног предузећа „Борски туристички
центар“ Бор је oпштина Бор, ул. Моше Пијаде бр.3,
матични број 07208529. Ова одлука доноси се у поступку
усаглашавања рада јавних предузећа, привредних
друштава, органа и служби, Општине Бор са прописима
који регулишу начин обављања појединих делатности
које је до сада обављало јавно предузеће и могућности
њиховог финансирања од стране Општине Бор и то са
Законом о изменама и допунама Закона о буџетском
систему из децембра 2015.године на основу кога је Јавно
предузеће престало да буде буџетски корисник, било
директни било индиректни.
Након доношења ове одлуке делатност
досадашњег Јавног предузећа обављаће:
- Туристичка организација Бор
- Установа Спорски центар „Бор“ о чему се
доносе посебне одлуке Скупштине општине Бор.
Документацију насталу у раду Јавног предузећа и
комплетну архиву, преузеће Туристичка организација
Бор и Установа Спорски центар „Бор“, свако у делу који
се односи на делатности из њихове надлежности, у
складу са Законом, и исти се сматрају правним
следбеницима у делу делатности коју су преузели.
Члан 3.
Ликвидација Јавног предузећа почиње даном
регистрације ове одлуке о ликвидацији и објављивањем
огласа о покретању ликвидације.
Оглас о покретању ликвидације објављује се у
трајању од 90 дана на интернет страници Регистра
привредних субјеката, са даном регистрације Одлуке о
покретању поступка ликвидације Јавног предузећа
Члан 4.
За ликвидационог управника Јавног предузећа
именује се Студенка Ковачевић, ЈМБГ: 0107982756056,
из Бора улица Николе Пашића бр. 6/22.
Накнаду за рад ликвидационог управника
одредиће својим актом Председник Општине Бор у
складу са Статутом Општине Бор
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Члан 5.
Од дана регистрације ове одлуке, Јавно
предузеће не може предузимати нове послове, већ само
послове везане за спровођење ликвидације које
обухватају наплату потраживања, исплату поверилаца, и
друге нужне послове.
Ликвидациони
управник
заступа
јавно
предузеће у ликвидацији и одговаран је за законитост
пословања Јавног предузећа у ликвидацији.
Члан 6.
Запослени из Јавног предузећа распоредиће се
на следећи начин:
- Туристичка организација Бор укупно 6
запослених,
- Установа Спортски центар „Бор“ укупно 11
запослених.
Ликвидациони управник је обавезан да, до
окончања ликвидације и расподеле ликвидационог
остатка, оснивачу општини Бор за потребе обављања
делатности да на употребу средства (покретне и
непокретне ствари) која су на дан доношења ове одлуке у
имовини Јавног предузећа.
Члан 7.
Од дана регистрације ове одлуке ликвидациони
управник може предузети следеће активности:
- радње на затварање послова започетих и
окончаних пре почетка ликвидације, које подразумевају
исплату дуговања према повериоцима или наплату
потраживања од дужника из тих послова
- и друге послове неопходне ради спровођења
ликвидације Јавног предузећа.
Члан 8.
Позивају се повериоци да пријаве своја
потраживања према Јавном предузећу, најкасније у року
од 90 дана, од дана објављивања огласа о покретању
поступка ликвидације на интернет страници Регистра
привредних субјеката.
Ако поверилац чије је потраживање оспорено
не покрене поступак пред надлежним судом у року од 15
дана од дана пријема обавештења о оспоравању
потраживања и у истом року о томе писаним путем
обавести друштво, то потраживање се сматра
преклудираним.
Упозоравају се повериоци да ће им
потраживања бити преклудирана ако их не пријаве
најкасније у року од 30 дана од последњег дана
објављивања огласа о ликвидацији.
Члан 9.
Пријаве потраживања достављају се на адресу
седишта Јавног предузећа:
Пословно име: Јавно предузеће „Борски туристички
центар“Бор
Седиште: Бор, ул. Трг Ослобођења бр. 5.
Члан 10.
Позивају се сви дужници Јавног предузећа да
измире своје обавезе према Јавном предузећу.
Ликвидациони управник ће свим познатим
повериоцама упутити и писано обавештење о покретању
ликвидације Јавног предузећа, најкасније у року од 15
дана од дана почетка ликвидације.
Члан 11.
Ликвидациони управник ће у року од 30 дана од
почетка ликвидације саставити почетни ликвидациони
биланс као ванредни финансијски извештај у складу са
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прописима којима се уређују рачуноводство и ревизија.
Ликвидациони управник не може отпочети са
плаћањима
ради
намиривања
поверилаца,
пре
регистрације почетног ликвидационог извештаја, осим
плаћања из текућег пословања Јавног предузећа.
Члан 12.
Оснивач Јавног предузећа општина Бор
преузеће обавезу испуњења пријављених потраживања
поверилаца, која у току поступка ликвидације не буду у
целости измирена из остварених прихода, ни по протоку
рока од 30 дана од истека рока од 90 дана од дана
објављивања огласа о покретању поступка ликвидације
код Агенције за привреде регистре, као и обавезу
плаћања свих трошкова који настану у поступку
ликвидације, са посебног рачуна отвореног за Јавна
предузећа у ликвидацији.
Члан 13.
Након измирења свих обавеза Јавног предузећа
општини Бор као оснивачу распоређује се целокупан
ликвидациони остатак, у складу са посебном одлуком о
расподели ликвидационог остатка.
Права, обавезе и одговорности и имовину Јавног
предузећа коју чини право својине на покретним
стварима, право коришћења на стварима у јавној својини,
новчана средства и друга имовинска права преузеће
оснивач општина Бор.
Члан 14.
Ликвидација се окончава доношењем коначног
биланса и Одлуке о окончању ликвидације из члана 540.
став 3. Закона о привредним друштвима. ("Сл. гласник
РС", бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон и 5/15). Брисање
Јавног предузећа из Регистра привредних субјеката
Агенције за привредне регистре извршиће се по
окончању поступка ликвидације.
Члан 15.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа
“Борски туристички центар“Бор („Службени лист
општине Бор“ бр.12/13).
Ступањем на снагу ове одлуке престају да важе
сва општа и појединачна акта Јавног предузећа.
Ступањем на снагу ове одлуке разрешавају се
председник и чланови Надзорног одбора и директор
Јавног предузећа, а права заступања са директора прелазе
на ликвидационог управника
Члан 16.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана ојављивања у „Службеном листу Општине Бор“ .
Број: 023-77/2016-I
У Бору, 21. новембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Видоје Адамовић, с.р

21. новембар 2016.
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На основу члана 124. Закона о социјалној
заштити (''Службени гласник РС'', бр.24/11.), и члана 192.
Закона о општем управном поступку (''Службени лист
СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени гласник РС'', бр.
30/10 и 18/16) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општинe Бор'', бр.6/15- пречишћен
текст), Скупштина општине Бор, на седници одржаној
21. новембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу директора Центра за социјални рад
„Бор“ у Бору
I
Разрешава се Мирјана Митровић, дипломирани
психолог из Бора, дужности директора Центра за
социјални рад „Бор“ у Бору, даном доношења овог
решења, због истека мандата.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.
Образложење
Чланом 124.став 2.
Закона о социјалној
заштити (''Службени гласник РС'', бр. 24/11.) регулисано
је да мандат директора центра за социјални рад траје
четири године.
Скупштина општине Бор је, Решењем број: 02231/2012-I од 07.06.2012. године, именовала, је Мирјану
Митровић, дипломираног психолога из Бора, за
директора Центра за социјални рад на период од четири
године.
Имајући у виду напред наведено, именованој је
мандат истекао.
На основу напред
наведених
разлога
Скупштина општине Бор је одлучила као у диспозитиву
овог решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
овог решења може се покренути спор тужбом. Тужба се
предаје Вишем суду у Зајечару непосредно или преко
поште.
Број: 022-232/2016-I
У Бору, 21. новембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Видоје Адамовић, с.р
187
На основу члана 124. Закона о социјалној
заштити (''Службени гласник РС'', бр. 24/11.) и члана 192.
Закона о општем управном поступку (''Службени лист
СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени гласник РС'', бр.
30/10 и 18/16) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општинe Бор'', бр. 6/15- пречишћен
текст), Скупштина општине Бор, на седници одржаној
21. новембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању директора Центра за социјални рад
„Бор“ у Бору
I
Именује се, Мирјана Митровић, дипломирани
психолог из Бора, за директора Центра за социјални рад
„Бор“ у Бору, на период од четири године, почев од дана
доношења овог решења.
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Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.
Об разложење
Чланом 124. став 3. Закона о социјалној
заштити (''Службени гласник РС'', бр.24/11.) прописано је
да директора Центра за социјални рад именује надлежни
орган јединице локалне самоуправе, на основу конкурса
по прибављеном мишљењу управног одбора центра за
социјални рад. Такође чланом 43. став 1. тачка 10.
Статута општине Бор (''Службени лист општинe Бор'', бр.
6/15- пречишћен текст), прописано је да Скупштина
општине именује и разрешава директоре јавних
предузећа, установа организација и службима чији је
оснивач.
Чланом 124. став 4. Закона о социјалној
заштити, одређено је да управни одбор центра за
социјални рад расписује конкурс најкасније 30 дана пре
истека мандата раније именованом директору. Истим
чланом прописано је да се за директора Центра за
социјални рад може именовати држављанин Републике
Србије који је стекао високо образовање на студијама
другог
степена
(мастер
академске
студије,
специјалистичке струковне студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године
и одговарајући академски, односно стручни назив
утврђен у области правних, економских, психолошких,
педагошких и андрагошких и социолошких наука,
односно стручни назив дипломирани социјални радник и
има најмање пет година радног искуства у струци.
Управни одбор Центра за социјални рад „Бор“ у
Бору спровео је законом прописан изборни поступак и у
току поступка размотрио приспеле пријаве, сачино листу
кандидата који испуњавају прописане услове и своје
мишљење број: 215-06 од 18.04.2016. да се за директора
Центра за социјални рад „Бор“ именује Мирјана
Митровић, дипломирани психолог, доставио надлежном
органу јединице локалне самоуправе.
Министарство, за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања Републике Србије, својим актом број:
119-01-98/2016-09 од 27.09.2016. године у складу са
чланом 124. став 8. Закона о социјалној заштити,
сагласно је да се на дужност директора Центра за
социјални рад „Бор“ именује
Мирјана Митровић,
дипломирани психолог.
Имајући у виду напред наведено, као и да
предложени кандидат испуњава све Законом прописане
услове, Скупштина општине Бор је одлучила као у
диспозитиву овог решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
овог решења може се покренути спор тужбом. Тужба се
предаје Вишем суду у Зајечару непосредно или преко
поште.
Број: 022- 233/2016-I
У Бору, 21. новембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Видоје Адамовић, с.р

21. новембар 2016.
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На основу члана 34. и 39. Закона о култури
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.),
члана 192. Закона о општем управном поступку
(''Службени лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени
гласник РС'', бр. 30/10) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општинe Бор'', бр.6/15 – пречишћен
текст), Скупштина општине Бор, на седници одржаној
дана 21. новембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу вршиоца дужности директора
Установе ''Центар за културу општине Бор'', Бор
I
Разрешава
се
Данијел
Чорболоковић,
дипломирани економиста у области менаџмента из Бора,
дужности вршиоца дужности директора Установе
''Центар за културу општине Бор'', Бор, даном доношења
овог решења.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.
Образложење
Скупштина општине Бор је Решењем број:02274/2016-I од 18.05.2016. године именовала Данијела
Чорболоковића, дипломираног економисту у области
менаџмента из Бора, за вршиоца дужности директора
Установе ''Центар за културу општине Бор'', Бор, на
период који није дужи од шест месеци од дана доношења
решења.
На основу члана 35. Закона о култури и члана
31. Статута Установе ''Центар за културу општине Бор'',
бр. 22/2012 од 18.06.2016. године и бр. 14/2016 од
05.05.2016. године, Управни одбор Установе ''Центар за
културу општине Бор'', Бор расписао је конкурс за
именовање директора, утврдио образложени предлог
листе кандидата број: 29/2016 од 23.9.2016. дана
11.10.2016. године.
С обзиром на расписани јавни конкурс за
именовање директора Установе ''Центар за културу
општине Бор'', Бор и потребу за доношењем одлуке за
именовање директора Установе ''Центар за културу
општине Бор'', Бор и на достављени образложени
предлог листе кандидата, стекли су се услови за
разрешење вршиоца дужности директора Установе
''Центар за културу општине Бор'', Бор.
Имајући у виду напред наведено, а на основу
овлашћења из члана 34 и 39. Закона о култури, члана 32
Закона о локалној самоуправи и члана 43 Статута
општине Бор и у складу са чланом 192 Закона о општем
управном поступку, Скупштина општине Бор одлучила је
као у диспозитиву овог решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
овог решења може се покренути спор, тужбом. Тужба се
предаје Вишем суду у Зајечару непосредно или преко
поште.
Број: 022-195/2016-I
У Бору, 21. новембра 2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Видоје Адамовић, с.р
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На основу члана 34. и 35. Закона о култури
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.),
члана 192. Закона о општем управном поступку
(''Службени лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени
гласник РС'', бр. 30/10) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општинe Бор'', бр. 6/15- пречишћен
текст), Скупштина општине Бор, на седници одржаној
дана 21. новембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању директора Установе
''Центар за културу општине Бор'', Бор
I
Именује се Даниел Чорболоковић, дипломирани
економиста у области менаџмента из Бора, за директора
Установе ''Центар за културу општине Бор'', Бор, на
период од четири године, почев од дана доношења овог
решења.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.
Об разложење
Чланом 35. Закона о култури (''Службени
гласник РС'', бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.) и чланом
31. Статута Установе ''Центар за културу општине Бор''
прописано 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 43 тачка 10. Статута општине Бор (''Службени
лист општинe Бор'', бр. 6/15- пречишћен текст)
прописано је да Скупштина општине Бор именује и
разрешава директоре јавних предузећа, установа,
организација и служби чији је оснивач.
Истим чланом Закона о култури и 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 директоре
установе морају имати високо образовање и најмање пет
година радног искуства у струци, а остали услови за
избор кандидата за директора установе утврђује се
Статутом установе и да је кандидат за директора дужан
да предложи прогам рада и развоја Установе, као
саставни део конкурсне документације. Чланом 32.
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 рада за
мандатни период за који се именује и да није осуђивано
за кривична дела против привреде и службене дужности
за која су наступиле правне последице осуде, док те
последице трају. Управни одбор Установе ''Центар за
културу општине Бор'' спровео је Законом прописану
процедуру и 12.10.2016. године доставио оснивачу листу
кандидата број: 29/2016 од 23.9.2016. дана 11.10.2016.
године, на коју је уврстио кандидата који испуњава
прописане услове за именовање директора Установе
''Центар за културу општине Бор''. На основу достављене
листе кандидата утврђен је предлог да се за директора
Установе ''Центар за културу општине Бор'' именује
Данијел Чорболоковић, дипломирани економиста у
области менаџмента из Бора, као једини кандидат који се
јавио на конкурс и који испуњава све конкурсом дате

21. новембар 2016.

услове за именовање на место директора Установе
''Центар за културу општине Бор'', Бор.
Имајући у виду напред наведено, као и да
предложени кандидат испуњава све Законом и Статутом
установе прописане услове, Скупштина општине Бор
одлучила је као у диспозитиву овог решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
овог решења може се покренути спор тужбом. Тужба се
предаје Вишем суду у Зајечару непосредно или преко
поште.
Број: 022-234/2016-I
У Бору, 21. новембра 2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Видоје Адамовић, с.р
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На основу члана 130. и члана 135. Закона о
здравственој заштити (''Службени гласник РС'',
бр.107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12,
45/13-др.закон, 93/14, 96/15 и 106/15.), члана 192. Закона
о општем управном поступку (''Службени лист СРЈ'', бр.
33/97 и 31/01 и ''Службени гласник РС'', бр. 30/10 и
18/16) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист
општинe Бор'', бр.6/15- пречишћен текст), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној 21. новембра 2016.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу вршиоца дужности директора Дома
здравља Бор
I
Разрешава се, спец.др мед. Злата Марковић, из
Бора, дужности вршиоца дужности директора Дома
здравља Бор, даном доношења овог решења.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.
Образложење
Скупштина општине Бор је, Решењем број: 02276/2016-I од 18.05.2016. године, именовала спец. др мед.
Злату Марковић, из Бора, за вршиоца дужности
директора Дома здравља Бор, на период од шест месеци.
Чланом 135. Закона о здравственој заштити
(''Службени гласник РС'', бр. 107/05, 72/09-др.закон,
88/10, 99/10, 57/11, 119/12 и 45/13-др.закон , 93/14, 96/15
и 106/15.), регулисано је да дужност директора
здравствене установе, престаје истеком мандата и
разрешењем.
На основу члана 132. Закона о здравственој
заштити (''Службени гласник РС'', бр.107/05, 72/09др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13-др.закон,
93/14, 96/15 и 106/15.) и члана 20. Статута Дома здравља
Бор, бр.110-32/2014-I од 28.11.2014. године и бр. 11049/2014-I од 28.11.2014 .године Управни одбор Дома
здравља Бор расписао је конкурс за именовање
директора, утврдио предлог кандидата бр. 7428/1 од
19.10.2016.године и доставио предлог оснивачу да се,
спец. др мед. Весна Радосављевић, из Бора именује за
директора
Дома здравља Бор јер испуњава све
конкурсом дате услове.
С обзиром на расписани јавни конкурс за
именовање директора Дома здравља, Бор и потребу за
доношењем одлуке за именовање директора Дома
здравља Бор, и на достављени предлог оснивачу, стекли
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су се услови за разрешење вршиоца дужности директора
Дома здравља, Бор.
Имајући у виду напред наведено, а на основу
овлашћења из члана 130. и члана 135. Закона о
здравственој заштити и члана 43. Статута општине Бор и
у складу са чланом 192. Закона о општем управном
поступку, Скупштина општине Бор одлучила је као у
диспозитиву овог решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
овог решења може се покренути спор тужбом. Тужба се
предаје Вишем суду у Зајечару непосредно или преко
поште.
Број: 022-199/2016-I
У Бору, 21. новембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Видоје Адамовић, с.р
191
На основу члана 130. и члана 134. Закона о
здравственој заштити (''Сужбени гласник РС'', бр.107/05,
72/09- др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13-др.
закон, 93/14, 96/15 и 106/15 ) и члана 192. Закона о
општем управном постуку („Службени лист СРЈ“,
бр.33/97 и 31/01 и ''Службени гласник РС'', бр. 30/10 и
18/16) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист
општине Бор'', бр. 6/15- пречишћен текст), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 21. новембра
2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању директора Дома здравља Бор
I
Именује се спец. др мед. Весна Радосављевић,
из Бора, за директора Дома здравља Бор, на период од
четири године, почев од дана доношења овог решења.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.
Образложење
Чланом 130. Став 3. Закона о здравственој
заштити (''Сужбени гласник РС'', бр.107/05,72/09др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13-др. закон,
93/14, 96/15 и 106/15), прописано је да директора,
заменика директора, чланове Управног одбора и
Надзорног одбора здравствене установе именује и
разрешава оснивач. Такође чланом 43. тачка 10.
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.
6/15-пречишћен текст), прописано је да Скупштина
општине именује и разрешава управни и надзорни одбор,
именује и разрешава директоре јавних предузећа,
установа, организација и служби чији је оснивач.
Чланом 132. Закона о здравственој заштити,
одређено је да се директор здравствене установе именује
на основу јавног конкурса, који расписује управни одбор
здравствене установе, као и да је управни одбор дужан да
у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса
изврши избор кандидата и предлог достави оснивачу. На
основу предлога управног одбора здравствене установе,
оснивач је дужан да у року од 15 дана од дана
достављања предлога, именује директора. Истим чланом
прописано је да за директора здравствене установе може
бити именовано лице које има високу школску спрему
здравствене струке или високу школску спрему друге
струке са завршеном едукацијом из области здравства
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менаџмента, најмање пет година радног стажа у области
здравствене заштите и које испуњава и друге услове
предвиђене статутом здравствене установе.
Управни одбор Дома здравља Бор спровео је
Законом прописану процедуру и по завршетку јавног
конкурса на седници одржаној 19.10.2016.године у
поступку избора кандидата донео Одлуку бр. 7428/1 о
избору кандидата спец. др мед. Весне Радосављевић из
Бора, за директора Дома здравља Бор и 20.10.2016.
године доставио предлог оснивачу ради именовања
спец.др мед. Весне Радосављевић за директора Дома
здравља Бор.
Имајући у виду напред наведено, као и да
предложени кандидат испуњава све услове, Скупштина
општине Бор, одлучила је као у диспозитиву овог
решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
овог решења може се покренути спор тужбом. Тужба се
предаје Вишем суду у Зајечару непосредно или преко
поште.
Број: 022-235/2016-I
У Бору, 21. новембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Видоје Адамовић, с.р
192
На основу члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општинe Бор'', бр. 6/15- пречишћен
текст), и члана 14. Одлуке о оснивању Друштва са
ограниченом одговорношћу ''Бизнис инкубатор центар
Бор'' у Бору, (''Службени лист општина'' бр. 19/06, 1/07 и
10/07 и ''Службени лист општине Бор'', бр. 10/08, 10/09,
6/10, 6/11 и 9/11), Скупштина општине Бор, на седници
одржаној дана 21. новембра 2016. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу директора Друштва са ограниченом
одговорношћу ''Бизнис инкубатор центар Бор'' у Бору
I
Анабела Стојановић, дипломирани инжењер
менаџмента, из Бора, разрешава се дужности директора
Друштва са ограниченом одговорношћу ''Бизнис
инкубатор центар Бор'' у Бору, даном доношења овог
решења.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.
Образложење
Скупштина општине Бор је Решењем број: 022232/2011-I од 24.11.2011. године именовала Анабелу
Стојановић, дипломираног инжењера менаџмента из
Бора, за директора Друштва са ограниченом
одговорношћу ''Бизнис инкубатор центар Бор'' у Бору.
Комисија за кадровска питања, одликовања и
друга јавна признања, на основу члана 16а Одлуке о
оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу
''Бизнис инкубатор центар Бор'' у Бору, (''Службени лист
општина'' бр. 19/06, 1/07 и 10/07 и ''Службени лист
општине Бор'', бр. 10/08, 10/09, 6/10, 6/11 и 9/11),
расписала је конкурс за именовање директора.
С обзиром на расписани јавни конкурс за
именовање директора Друштва са ограниченом
одговорношћу ''Бизнис инкубатор центар Бор'' у Бору и
потребу за доношењем одлуке за именовање директора
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Друштва са ограниченом одговорношћу ''Бизнис
инкубатор центар Бор'' у Бору и на достављени Извештај
о резлутатима конкурса за именовање директора
Друштва са ограниченом одговорношћу ''Бизнис
инкубатор центар Бор'' у Бору, стекли су се услови за
разрешење директора Друштва са ограниченом
одговорношћу ''Бизнис инкубатор центар Бор'' у Бору.
На основу изнетог Скупштина општине Бор,
одлучила је као у диспозитиву овог решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
овог решења може се покренути спор, тужбом. Тужба се
предаје Вишем суду у Зајечару непосредно или преко
поште.
Број: 022-8/2016-I
У Бору, 21. новембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Видоје Адамовић, с.р.
193
На основу члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општинe Бор'', бр. 6/15- пречишћен
текст), и члана 14. Одлуке о оснивању Друштва са
ограниченом одговорношћу ''Бизнис инкубатор центар
Бор'' у Бору, (''Службени лист општина'' бр. 19/06, 1/07 и
10/07 и ''Службени лист општине Бор'', бр. 10/08, 10/09,
6/2010, 6/2011 и 9/2011), Скупштина општине Бор, на
седници одржаној дана 21. новембра 2016. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању директора Друштва са ограниченом
одговорношћу ''Бизнис инкубатор центар Бор'' у Бору
I
Анабела Стојановић, дипломираног инжењера
менаџмента из Бора, именује се за директора Друштва са
ограниченом одговорношћу ''Бизнис инкубатор центар
Бор'' у Бору.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.
Образложење
Чланом 14. Одлуке о оснивању Друштва са
ограниченом одговорношћу ''Бизнис инкубатор центар
Бор'' у Бору, (''Службени лист општина'' бр. 19/06, 1/07 и
10/07 и ''Службени лист општине Бор'', бр. 10/08, 10/09,
6/10, 6/11 и 9/11), прописано је да директора Друштва
именује и разрешава оснивач.
Скупштина општине Бор Решењем број: 022232/2011-I од 24.11.2011. године, именовала је Анабелу
Стојановић за директора Друштва на период од пет дана.
С обзиром да је именованој истиче мандат директора,
Комисија за кадровска питања, одликовања и друга јавна
признања је расписала конкурс у складу са чланом 16а
Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом
одговорношћу ''Бизнис инкубатор центар Бор'' у Бору и
доставила Извештај о резултатима конкурса са
мишљењем да се за директора Друштва именује Анабела
Стојановић, која испуњава услове конкурса. На основу
овог извештаја Општинско веће је за директора Друштва
предложило Анабелу Стојановић из Бора.
Анабела Стојановић рођена је 27.04.1972.
године у Бору, после основне и економске школе
завршила је студије на Техничком факултету у Бору и
стекла звање дипломирани инжењер менаџмента.
Од новембра 2011. године, обављала је дужност
директора Друштва.
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Имајући у виду напред наведено као и
досадашњи рад предложеног кандидата, Скупштина
општине Бор је одлучила као у диспозитиву овог
решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
овог решења може се покренути спор, тужбом. Тужба се
предаје Вишем суду у Зајечару непосредно или преко
поште.
Број: 022-236/2016-I
Бору, 21. новембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Видоје Адамовић, с.р.
194
На основу члана 18. Закона о јавним службама
(''Службени гласник РС'', бр. 42/91, 71/94, 79/05-др.
закон, 81/05-испр.др. закона, 83/05-испр.др. закона и
83/14-др. закон) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15–пречишћен
текст), Скупштина општине Бор, на седници одржаној
дана 21. новембра 2016. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу вршиоца дужности директора
Туристичке организације ''Бор'', Бор
I
Разрешава се Бора Станковић, правник из Бора,
дужности вршиоца дужности директора Туристичке
организације ''Бор'', Бор, због подношења оставке, даном
доношења овог решења.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном листу општине Бор.
Образложење
Одредбом члана 18. Закона о јавним службама
прописано је да оснивач именује и разрешава директора
установе.
Вршилац дужности директора Туристичке
организације ''Бор'', Бор, Бора Станковић поднео је
оставку на функцију вршиоца дужности директора.
Како су се стекли услови за разрешење вршиоца
дужности директора пре истека мандата одлучено је као
у диспозитиву овог решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
овог решења може се покренути спор, тужбом. Тужба се
предаје Вишем суду у Зајечару непосредно или преко
поште.
Број: 022-241/2016-I
У Бору, 21. новембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Видоје Адамовић, с.р.
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195
На основу члана 18. Закона о јавним службама
(''Службени гласник РС'', бр. 42/91, 71/94,79/05 – други
закон, 81/05 – испр др закона, 83/05, испр. др. Закона и
83/14- др.закон ), и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15- пречишћен
текст), Скупштина општине Бор, на седници одржаној
дана 21. новембра 2016. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању вршиоца дужности директора
Tуристичке организације Бор
I
Именује се, Александра Стојановић Чулиновић, дипломирани инжењер саобраћаја - мастер
из Бора, за вршиоца дужности директора Туристичке
организације „Бор“, на период који није дужи од годину
дана, почев од дана доношења овог решења.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном листу општине Бор.
Образложењ е
Досадашњи вршилац дужности директора
Туристичке организације'' Бор“, Бора Станковић,
правник из Бора, разрешен је функције вршиоца
дужности директора Туристичке организације“ Бор“,
због подношења оставке.
Нису се стекли услови за расписивање јавног
конкурса за именовање директора Туристичке
организације „Бор“ у Бору, па је потребно да неко лице
организује рад и руководи процесом рада, односно да
представља и заступа Туристичку организацију „Бор“ у
Бору и код таквог стања потребно је именовати вршиоца
дужности директора Туристичке организације „Бор“ у
Бору.
Општинско веће општине Бор предложило је
Александру Стојановић – Чулиновић дипломиранoг
инжењера саобраћаја – мастер да се именује за вршиоца
дужности директора Туристичке организације“Бор“,Бор.
Сходно напред наведеном Скупштина општине
Бор одлучила је као у диспозитиву овог решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
овог решења може се покренути спор, тужбом. Тужба се
предаје Вишем суду у Зајечару непосредно или преко
поште.
Бор: 022-242/2016- I
У Бору,21. новембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Видоје Адамовић, с.р.
196
На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14др. закон) и члана 43. Статута општине Бор („Службени
лист општине Бор“, бр. 6/15-пречишћен текст),
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 21.
новембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Статут Туристичке
организације ''Бор''
I
Даје се сагласност на Статут Туристичке
организације ''Бор'', коју је донео Управни одбор

21. новембар 2016.

Туристичке организације ''Бор'', на седници одржаној
16.9.2016. године.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022-184/2016-I
У Бору, 21. новембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Видоје Адамовић, с.р.
197
На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.129/07 и 83/14 –
др.закон) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени
лист општине Бор'', бр. 6/15 – пречишћен текст),
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 21.
новембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Статут
Народне библиотеке Бор
I
Даје се сагласност на Статут Народне
библиотеке Бор, који је донео Управни одбор Народне
библиотеке Бор на седници одржаној 02.11.2016. године.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 110-21/2016-I
У Бору, 21. новембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Видоје Адамовић, с.р.
198
На основу члана 69. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/16) и члана
43. Статута општине Бор („Службени лист општине
Бор“, бр. 6/15-пречишћен текст), Скупштина општине
Бор, на седници одржаној 21. новембра 2016. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Oдлукe Надзорних одбора
јавног и јавних комуналних предузећа за давање
средстава обезбеђења за кредитно задужење Јавног
предузећа за стамбене услуге“Бор“ код пословне
банке, за потребе Јавног комуналног
предузећа“Топлана“Бор у циљу плаћања енергената
за грејну сезону 2015/16 и 2016/17 годину у висини од
200.000.000,00 динара са роком враћања од 24
месечне рате уз грејс период од 3 месеца.
I
Даје се сагласност на Одлуке Надзорних одбора
Јавног и Јавних комуналних предузећа и то: Одлуку
Надзорног одбора Јавног предузећа за стамбене услуге
“Бор“ Бор о кредитном задужењу“, коју је донео на
седници одржаној 02.11.2016. године, под бројем 7320-1,
Одлуку Надзорног одбора о давању јемства Јавног
комуналног предузећа “3.Октобар“Бор, коју је донео на
седници одржаној 03.11.2016. године, под бројем 1325 и
Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа
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“Водовод“Бор о давању јемства, коју је донео на седници
одржаној 03.11.2016. године, под бројем 3125/2.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022-202/2016-I
У Бору, 21. новембра 2016. године

21. новембар 2016.

54/2013-I од 26.09.2014. године. (''Службени лист
општине Бор'' бр. 27/14).
III
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Бор“
Број: 023-80/2016-I
У Бору, 21. новембра 2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Видоје Адамовић, с.р.
199
На основу члана 17. и 21. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник РС'',15/16) и члана 43.
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.
6/15 – пречишћен текст) Скупштина општине Бор, на
седници одржаној дана 21. новембра 2016. године донела
је
РЕШЕЊЕ
о престанку мандата председника и члана Надзорног
одбора Јавног комуналног предузећа „ 3. октобар“
Бор
I
Драгутину
Дамњановићу
дипломираном
инжењеру машинства, престаје мандат председника
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „3.
октобар“ Бор, представник оснивача, због смрти.
Драгану Шумарцу дипломираном инжењеру
саобраћаја престаје мандат члана Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа „3. октобар“ Бор,
преставник оснивача, због подношења оставке.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 023-79/2016-I
У Бору, 21. новембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Видоје Адамовић, с.р.
200
На основу члана 17. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник РС'',15/16) и члана 43.
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.
6/15 – пречишћен текст) Скупштина општине Бор, на
седници одржаној дана 21. новембра 2016. године донела
је
РЕШЕЊЕ
о именовању председника и члана Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа „ 3. октобар“ Бор
I
Дарко Милићевић дипломирани инжењер
рударства именује се за председника Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа ''3. октобар'' Бор,
представник оснивача.
Ивица Младеновић дипломирани инжењер
рударства именује се за члана Надзорног одбора Јавног
комуналног предузећа ''3. октобар'' Бор, представник
оснивача.
II
Мандат именованима траје до истека мандата
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа
„3.октобар“ Бор који је именован Решењем бр. 023-

ПРЕДСЕДНИК,
Видоје Адамовић, с.р.
201
На основу члана 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени гласник
РС'', бр.72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење,
68/15 и 62/16 – одлука УС), члана 192. Закона о општем
управном поступку (''Службени лист СРЈ'', бр.33/97 и
31/01 и ''Службени гласник РС'', бр.30/10) и члана 43.
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.
6/15 – пречишћен текст), Скупштина општине Бор, на
седници одржаној дана 21. новембра 2016. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу члана Школског одбора
Економско трговинске школе у Бору

I
Разрешава се Рахела Динић, 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 општине Бор''.
Образложење
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 54. став 2. одређено је да чланове
школског одбора именује и разрешава скупштина
јединице локалне самоуправе, а председника бирају
чланови већином гласова од укупног броја чланова.
Истим чланом, у ставу 3. одређено је да Школски одбор
чине по три представника запослених, родитеља и
јединице локалне самоуправе.
Скупштина општине је Решењем број:02280/2014-I од 18.7.2014.године (''Службени лист општине
Бор'', бр.23/14) именовала Рахелу Динић, као
представника родитеља, за члана Школског одбора
Економско трговинске школе у Бору.
Економско трговинска школа у Бору, је актом
број:1141-2 од 22.09.2016.године обавестила Скупштину
општине Бор да је именованој престао основ по којем је
именована у Школски одбор због престанка својства
родитеља ученика школе.
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 55. став 3. тачка 4. одређено је да ће
скупштина јединице локалне самоуправе разрешити, пре
истека мандата, поједине чланове ако овлашћени
предлагач покрене иницијативу за разрешење члана
органа управљања због престанка основа по којем је
именован у орган управљања.
Имајући у виду напред наведено, Скупштина
општине Бор је одлучила као у диспозитиву овог
решења.
Поука о правном средству: Против овог
решења може се покренути управни спор, тужбом, у року
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од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се
предаје Управном суду у Београду непосредно или преко
поште.
Број: 022-185/2016-I
У Бору, 21. новембра 2016. године

21. новембар 2016.

од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се
предаје Управном суду у Београду непосредно или преко
поште.
Број: 022-237/2016-I
У Бору, 21. новембра 2016. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Видоје Адамовић, с.р.
202
На основу члана 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени гласник
РС'', бр.72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење,
68/15 и 62/16 – одлука УС), члана 192. Закона о општем
управном поступку (''Службени лист СРЈ'', бр.33/97 и
31/01 и ''Службени гласник РС'', бр.30/10) и члана 43.
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'',
бр.6/15 – пречишћен текст), Скупштина општине Бор, на
седници одржаној дана 21. новембра 2016. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању члана Школског одбора
Економско трговинске школе у Бору
I
Именује се Саша Мартиновић, за члана
Школског одбора Економско трговинске школе у Бору,
представник родитеља.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.
III
Мандат именованом траје до истека мандата
Школског одбора који је именован Решењем број:02280/2014-I од 18.7.2014.године (''Службени лист општине
Бор'', бр.23/14).
Об разложење
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 54. одређено је да чланове органа
управљања установе именује и разрешава скупштина
јединице локалне самоуправе, а председника бирају
чланови већином гласова од укупног броја чланова.
Школски одбор има 9 чланова, од којих су трећина
представници локалне самоуправе, а по трећину чланова
предлажу наставничко веће и савет родитеља школе
тајним изјашњавањем. Чланом 54. у ставу 12. је одређено
да скупштина јединице локалне самоуправе одлучује
решењем о предлогу овлашћеног предлагача.
Економско трговинска школа у Бору, је актом
број:1141 од 20.09.2016.године и број:1141-2 од
22.09.2016.године доставила предлог Савета родитеља,
као овлашћеног предлагача, за именовање новог члана
Школског одбора, Саше Мартиновића, као представник
родитеља, уместо Рахеле Динић, јер је разрешена
дужности на основу члана 55. став 3. тачка 4. Закона о
основама система образовања и васпитања.
Увидом у Уверење Полицијске управе Бор,
број:05/16/3стр.пов.1301/16
од
16.09.2016.године,
утврђено је да именовани није осуђиван за кривична дела
утврђена у члану 54. став 11. тачка 1. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени гласник
РС'', бр.72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење,
68/15 и 62/16 – одлука УС).
С обзиром да је овлашћени предлагач
предложио новог кандидата за члана Школског одбора,
Скупштина општине Бор је одлучила као у диспозитиву
овог решења.
Поука о правном средству: Против овог
решења може се покренути управни спор, тужбом, у року

ПРЕДСЕДНИК,
Видоје Адамовић, с.р.
203
На основу члана 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени гласник
РС'', бр.72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење,
68/15 и 62/16 – одлука УС), члана 192. Закона о општем
управном поступку (''Службени лист СРЈ'', бр.33/97 и
31/01 и ''Службени гласник РС'', бр.30/10) и члана 43.
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'',
бр.6/15 – пречишћен текст), Скупштина општине Бор, на
седници одржаној дана 21. новембра 2016. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу чланова Школског одбора
Гимназије ''Бора Станковић'' у Бору
I
Разрешавају се дужности члана Школског
одбора Гимназије ''Бора Станковић'' у Бору:
1.Невенка
Димитријевић,
представник
родитеља и
2. Драган Ристић, представник родитеља.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.
Образложење
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 54. став 2. одређено је да чланове
школског одбора именује и разрешава скупштина
јединице локалне самоуправе, а председника бирају
чланови већином гласова од укупног броја чланова.
Истим чланом, у ставу 3. одређено је да Школски одбор
чине по три представника запослених, родитеља и
јединице локалне самоуправе.
Скупштина општине Бор је Решењем о
именовању чланова Школског одбора Гимназије ''Бора
Станковић'' у Бору (''Службени лист општине Бор'',
бр.23/14, 27/15 и 12/16) именовала Невенку
Димитријевић и Драгана Ристића, као представнике
родитеља, за чланове Школског одбора Гимназије ''Бора
Станковић'' у Бору.
Гимназија ''Бора Станковић'' у Бору, је актом
број:
275/2-1
од
14.09.2016.године
обавестила
Скупштину општине Бор, да је именованим престао
основ по којем су именовани у Школски одбор због
завршетка редовног школовања њихове деце-ученика.
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 55. став 3. тачка 4. одређено је да ће
скупштина јединице локалне самоуправе разрешити, пре
истека мандата, поједине чланове ако овлашћени
предлагач покрене иницијативу за разрешење члана
органа управљања због престанка основа по којем је
именован у орган управљања.
Имајући у виду напред наведено, Скупштина
општине Бор је одлучила као у диспозитиву овог
решења.
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Поука о правном средству: Против овог
решења може се покренути управни спор, тужбом, у року
од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се
предаје Управном суду у Београду непосредно или преко
поште.
Број: 022-194/2016-I
У Бору, 21. новембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Видоје Адамовић, с.р.
204
`На основу члана 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени гласник
РС'', бр.72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење,
68/15 и 62/16 – одлука УС), члана 192. Закона о општем
управном поступку (''Службени лист СРЈ'', бр.33/97 и
31/01 и ''Службени гласник РС'', бр.30/10) и члана 43.
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'',
бр.6/15 – пречишћен текст), Скупштина општине Бор, на
седници одржаној дана 21. новембра 2016.године, донела
је
РЕШЕЊЕ
о именовању чланова Школског одбора
Гимназије ''Бора Станковић'' у Бору
I
Именују се у Школски одбор Гимназије ''Бора
Станковић'' у Бору, за чланове:
1.Гордана Риђић Ђурић, представник родитеља,
2. Биљана Павковић Лападатовић, представник
родитеља.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.
III
Мандат именованима траје до истека мандата
Школског одбора који је именован Решењем број:02283/2014-I од 18.7.2014.године (''Службени лист општине
Бор'', бр.23/14, 27/15 и 12/16).
Об разложење
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 54. одређено је да чланове органа
управљања установе именује и разрешава скупштина
јединице локалне самоуправе, а председника бирају
чланови већином гласова од укупног броја чланова.
Школски одбор има 9 чланова, од којих су трећина
представници локалне самоуправе, а по трећину чланова
предлажу наставничко веће и савет родитеља школе
тајним изјашњавањем. Чланом 54. у ставу 12. је одређено
да скупштина јединице локалне самоуправе одлучује
решењем о предлогу овлашћеног предлагача.
Гимназија ''Бора Станковић“ у Бору, је актом
број: 275/2-1 од 14.09.2016.године доставила предлог
Савета родитеља, као овлашћеног предлагача, за
именовање нових чланова Школског одбора, Гордане
Риђић Ђурић и Биљане Павковић Лападатовић, као
представнике родитеља, уместо Невенке Димитријевић и
Драгана Ристића, јер су разрешени дужности на основу
члана 55. став 3. тачка 4. Закона о основама система
образовања и васпитања.
Увидом у Уверење Полицијске управе Бор, стр.
пов. број:05/16/3стр.пов.1321/16 од 22.09.2016.године на
име
Риђић-Ђурић
Гордана
и
стр.
пов.
број:05/16/3стр.пов.1321/16 од 23.09.2016.године на име
Павковић-Лападатовић Биљана, утврђено је да
именоване нису осуђиване за кривична дела утврђена у
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члану 54. став 11. тачка 1. Закона о основама система
образовања и васпитања.
С обзиром да је овлашћени предлагач
предложио нове кандидате за чланове Школског одбора,
Скупштина општине Бор је одлучила као у диспозитиву
овог решења.
Поука о правном средству: Против овог
решења може се покренути управни спор, тужбом, у року
од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се
предаје Управном суду у Београду непосредно или преко
поште.
Број: 022-243/2016-I
У Бору, 21. новембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Видоје Адамовић, с.р.
205
На основу члана 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени гласник
РС'', бр.72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење,
68/15 и 62/16 – одлука УС), члана 192. Закона о општем
управном поступку (''Службени лист СРЈ'', бр.33/97 и
31/01 и ''Службени гласник РС'', бр.30/10) и члана 43.
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'',
бр.6/15 – пречишћен текст), Скупштина општине Бор, на
седници одржаној дана 21. новембра 2016. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу члана Школског одбора Техничке
школе у Бору
I
Разрешава
се
Александра
Михајловић,
дужности члана Школског одбора Техничке школе у
Бору, представник родитеља.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.
Образложење
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 54. став 2. одређено је да чланове
школског одбора именује и разрешава скупштина
јединице локалне самоуправе, а председника бирају
чланови већином гласова од укупног броја чланова.
Истим чланом, у ставу 3. одређено је да Школски одбор
чине по три представника запослених, родитеља и
јединице локалне самоуправе.
Скупштина општине Бор је Решењем о
именовању чланова Школског одбора Техничке школе у
Бору (''Службени лист општине Бор'', бр.23/14, 27/14 и
24/15) именовала Александру Михајловић, као
представника родитеља, за члана Школског одбора
Техничке школе у Бору.
Техничка школа у Бору, је актом број:1129 од
11.10.2016.године обавестила Скупштину општине Бор
да је именованој престао основ по којем је именована у
Школски одбор из разлога што је ученик Бранислав
Митић син именоване, завршио редовно школовање у
Техничкој школи у Бору у школској 2015/2016.години.
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 55. став 3. тачка 4. одређено је да ће
скупштина јединице локалне самоуправе разрешити, пре
истека мандата, поједине чланове ако овлашћени
предлагач покрене иницијативу за разрешење члана
органа управљања због престанка основа по којем је
именован у орган управљања.
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Имајући у виду напред наведено, Скупштина
општине Бор је одлучила као у диспозитиву овог
решења.
Поука о правном средству: Против овог
решења може се покренути управни спор, тужбом, у року
од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се
предаје Управном суду у Београду непосредно или преко
поште.
Број: 022-197/2016-I
У Бору, 21. новембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Видоје Адамовић, с.р.
206
На основу члана 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени гласник
РС'', бр.72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење,
68/15 и 62/16 – одлука УС), члана 192. Закона о општем
управном поступку (''Службени лист СРЈ'', бр.33/97 и
31/01 и ''Службени гласник РС'', бр.30/10) и члана 43.
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'',
бр.6/15 – пречишћен текст), Скупштина општине Бор, на
седници одржаној дана 21. новембра 2016. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању члана Школског одбора
Техничке школе у Бору
I
Именује се Александра Ловрић, за члана
Школског одбора Техничке школе у Бору, представник
родитеља.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.
III
Мандат именованој траје до истека мандата
Школског одбора који је именован Решењем број:02284/2014-I од 18.7.2014.године (''Службени лист општине
Бор'', бр.23/14).
Об разложење
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 54. одређено је да чланове органа
управљања установе именује и разрешава скупштина
јединице локалне самоуправе, а председника бирају
чланови већином гласова од укупног броја чланова.
Школски одбор има 9 чланова, од којих су трећина
представници локалне самоуправе, а по трећину чланова
предлажу наставничко веће и савет родитеља школе
тајним изјашњавањем. Чланом 54. у ставу 12. је одређено
да скупштина јединице локалне самоуправе одлучује
решењем о предлогу овлашћеног предлагача.
Техничка школа у Бору, је актом број:1129 од
11.10.2016.године доставила предлог Савета родитеља,
као овлашћеног предлагача, за именовање новог члана
Школског одбора, Александре Ловрић из Бора, као
представника родитеља, уместо Александре Михајловић,
јер је разрешена дужности на основу члану 55. став 3.
тачка 4. Закона о основама система образовања и
васпитања.
Увидом у Уверење Полицијске управе Бор, стр.
пов. број:05/16/3/1409 од 10.10.2016.године, утврђено је
да именована није осуђивана за кривична дела утврђена у
члану 54. став 11. тачка 1. Закона о основама система
образовања и васпитања.
С обзиром да је овлашћени предлагач
предложио новог кандидата за члана Школског одбора,
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Скупштина општине Бор је одлучила као у диспозитиву
овог решења.
Поука о правном средству: Против овог
решења може се покренути управни спор, тужбом, у року
од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се
предаје Управном суду у Београду непосредно или преко
поште.
Број: 022-244/2016-I
У Бору, 21. новембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Видоје Адамовић, с.р.
207
На основу члана 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени гласник
РС'', бр.72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење
и 68/15 и 62/16 – одлука УС), члана 192. Закона о општем
управном поступку (''Службени лист СРЈ'', бр.33/97 и
31/01 и ''Службени гласник РС'', бр.30/10) и члана 43.
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'',
бр.6/15 – пречишћен текст), Скупштина општине Бор, на
седници одржаној дана 21. новембра 2016. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу чланова Школског одбора ОШ ''Душан
Радовић'' у Бору
I
Разрешавају се дужности члана Школског
одбора ОШ ''Душан Радовић'' у Бору:
1.Иван Недељковић, представник локалне
самоуправе,
2.Дарко Миловић, представник локалне
самоуправе.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.
Образложење
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 54. став 2. одређено је да чланове
школског одбора именује и разрешава скупштина
јединице локалне самоуправе, а председника бирају
чланови већином гласова од укупног броја чланова.
Истим чланом, у ставу 3. одређено је да Школски одбор
чине по три представника запослених, родитеља и
јединице локалне самоуправе.
Скупштина општине је Решењем број:02258/2014-I од 18.7.2014.године (''Службени лист општине
Бор'', бр.23/14, 32/14 и 9/16) именовала Ивана
Недељковића и Дарка Миловића, као представнике
локалне самоуправе, за чланове Школског одбора ОШ
''Душан Радовић'' у Бору.
ОШ ''Душан Радовић'' у Бору, је актом број:757
од 02.09.2016.године обавестила Скупштину општине
Бор да су именовани у сукобу интереса, јер су деца
имениованих од 01.09.2016.године постала ученици ове
школе и да да као представници локалне самоуправе у
школском одбору заступају интересе више структура.
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 55. став 3. тачка 5. одређено је да ће
скупштина јединице локалне самоуправе разрешити, пре
истека мандата, поједине чланове ако наступе услови из
члана 54. став 11. односно, у школски одбор не може
бити именовано лице које би могло да заступа више
структура.
Имајући у виду напред наведено, Скупштина
општине Бор је одлучила као у диспозитиву овог
решења.
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Поука о правном средству: Против овог
решења може се покренути управни спор, тужбом, у року
од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се
предаје Управном суду у Београду непосредно или преко
поште.
Број: 022-173/2016-I
У Бору, 21. новембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Видоје Адамовић, с.р.
208
На основу члана 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени гласник
РС'', бр.72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење
и 68/15 и 62/16 – одлука УС), члана 192. Закона о општем
управном поступку (''Службени лист СРЈ'', бр.33/97 и
31/01 и ''Службени гласник РС'', бр.30/10) и члана 43.
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'',
бр.6/15 – пречишћен текст), Скупштина општине Бор, на
седници одржаној дана 21. новембра 2016.године, донела
је
РЕШЕЊЕ
о именовању чланова Школског одбора ОШ ''Душан
Радовић'' у Бору
I
Именују се у Школски одбор ОШ ''Душан
Радовић'' у Бору, за чланове:
1. Горан Богдановић, представник локалне
самоуправе,
2. Драган Михајловић, представник локалне
самоуправе.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.
III
Мандат именованом траје до истека мандата
Школског одбора који је именован Решењем број:02258/2014-I од 18.7.2014.године (''Службени лист општине
Бор'', бр.23/14, 32/14 и 9/16).
Об разложење
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 54. одређено је да чланове органа
управљања установе именује и разрешава скупштина
јединице локалне самоуправе, а председника бирају
чланови већином гласова од укупног броја чланова.
Школски одбор има 9 чланова, од којих су трећина
представници локалне самоуправе, а по трећину чланова
предлажу наставничко веће и савет родитеља школе
тајним изјашњавањем. Чланом 54. у ставу 12. је одређено
да скупштина јединице локалне самоуправе одлучује
решењем о предлогу овлашћеног предлагача.
Општинско веће општине Бор предложило је
Горана Богдановића и Драгана Михајловића, као
представнике локалне самоуправе, за нове чланове
Школског одбора ОШ ''Душан Радовић'' у Бору, уместо
Ивана Недељковића
и Дарка Миловића, који су
разрешени дужности на основу члану 55. став 3. тачка 5.
Закона о основама система образовања и васпитања, јер
су именовани родитељи ученика ове школе и као
представници локалне самоуправе у Школском одбору
заступају интересе више структура.
Увидом у Извештаје ПУ Лесковац, стр. пов.
број:235-1-7886/16 од 27.10.2016.године и ПУ Зајечар,
стр. пов. број:235-1/6699/16 од 28.10.2016.године,
утврђено је да именовани нису осуђивани за кривична
дела утврђена у члану 54. став 11. тачка 1. Закона о
основама система образовања и васпитања (''Службени

21. новембар 2016.

гласник РС'', бр.72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично
тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС).
С обзиром да је овлашћени предлагач
предложио нове кандидате за чланове Школског одбора,
Скупштина општине Бор је одлучила као у диспозитиву
овог решења.
Поука о правном средству: Против овог
решења може се покренути управни спор, тужбом, у року
од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се
предаје Управном суду у Београду непосредно или преко
поште.
Број: 022-245/2016-I
У Бору, 21. новембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Видоје Адамовић, с.р.
209
На основу члана 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени гласник
РС'', бр.72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење,
68/15 и 62/16 – одлука УС), члана 192. Закона о општем
управном поступку (''Службени лист СРЈ'', бр.33/97 и
31/01 и ''Службени гласник РС'', бр.30/10) и члана 43.
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'',
бр.6/15 – пречишћен текст), Скупштина општине Бор, на
седници одржаној дана 21. новембра 2016. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу члана Школског одбора
ОМШ ''Миодраг Васиљевић'' у Бору
I
Разрешава се Сања Спасић, дужности члана
Школског одбора ОМШ ''Миодраг Васиљевић'' у Бору,
представник запослених, на лични захтев.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.
Образложење
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 54. став 2. одређено је да чланове
школског одбора именује и разрешава скупштина
јединице локалне самоуправе, а председника бирају
чланови већином гласова од укупног броја чланова.
Истим чланом, у ставу 3. одређено је да Школски одбор
чине по три представника запослених, родитеља и
јединице локалне самоуправе.
Скупштина општине Бор је Решењем број:02257/2014-I од 18.07.2014.године (''Службени лист општине
Бор'', бр.23/14 и 24/15) именовала Сању Спасић , као
представника запослених, за члана Школског одбора
ОМШ ''Миодраг Васиљевић'' у Бору.
ОМШ ''Миодраг Васиљевић'' у Бору, је актом
број:712/1 од 9.9.2016.године и број:733/1 од
13.09.2016.године обавестила Скупштину општине Бор
да је Сања Спасић, из реда запослених, поднела оставку
на место члана Школског одбора.
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 55. став 3. одређено је да ће
скупштина јединице локалне самоуправе разрешити, пре
истека мандата, поједине чланове на лични захтев члана.
Имајући у виду напред наведено, Скупштина
општине Бор је одлучила као у диспозитиву овог
решења.
Поука о правном средству: Против овог
решења може се покренути управни спор, тужбом, у року
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од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се
предаје Управном суду у Београду непосредно или преко
поште.
Број: 022-193/2016-I
У Бору, 21. новембра 2016. године

21. новембар 2016.

предаје Управном суду у Београду непосредно или преко
поште.
Број: 022-238/2016-I
У Бору, 21. новембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Видоје Адамовић, с.р.
210
На основу члана 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени гласник
РС'', бр.72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење,
68/15 и 62/16 – одлука УС), члана 192. Закона о општем
управном поступку (''Службени лист СРЈ'', бр.33/97 и
31/01 и ''Службени гласник РС'', бр.30/10) и члана 43.
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'',
бр.6/15 – пречишћен текст), Скупштина општине Бор, на
седници одржаној дана 21. новембра 2016.године, донела
је
РЕШЕЊЕ
о именовању члана Школског одбора
ОМШ ''Миодраг Васиљевић'' у Бору
I
Именује се Силвија Колберт Васић, за члана
Школског одбора ОМШ ''Миодраг Васиљевић'' у Бору,
представник запослених.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.
III
Мандат именованој траје до истека мандата
Школског одбора који је именован Решењем број:02257/2014-I од 18.7.2014.године (''Службени лист општине
Бор'', бр.23/14 и 24/15).
Об разложење
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 54. одређено је да чланове органа
управљања установе именује и разрешава скупштина
јединице локалне самоуправе, а председника бирају
чланови већином гласова од укупног броја чланова.
Школски одбор има 9 чланова, од којих су трећина
представници локалне самоуправе, а по трећину чланова
предлажу наставничко веће и савет родитеља школе
тајним изјашњавањем. Чланом 54. у ставу 12. је одређено
да скупштина јединице локалне самоуправе одлучује
решењем о предлогу овлашћеног предлагача.
ОМШ ''Миодраг Васиљевић'' у Бору, је актом
број:733/1 од 13.09.2016.године доставила предлог
Наставничког већа, као овлашћеног предлагача, за
именовање новог члана Школског одбора, Силвије
Колберт Васић, као представника запослених, уместо
Сање Спасић, јер је на основу члану 55. став 3. Закона о
основама система образовања и васпитања разрешена
дужности на лични захтев.
Увидом у Уверење Полицијске управе Бор, стр.
пов. број:05/16/3/1327 од 21.09.2016.године, утврђено је
да именована није осуђивана за кривична дела утврђена у
члану 54. став 11. тачка 1. Закона о основама система
образовања и васпитања.
С обзиром да је овлашћени предлагач
предложио новог кандидата за члана Школског одбора,
Скупштина општине Бор је одлучила као у диспозитиву
овог решења.
Поука о правном средству: Против овог
решења може се покренути управни спор, тужбом, у року
од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се

ПРЕДСЕДНИК,
Видоје Адамовић, с.р.
211
На основу члана 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени гласник
РС'', бр.72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење,
68/15 и 62/16 – одлука УС), члана 192. Закона о општем
управном поступку (''Службени лист СРЈ'', бр.33/97 и
31/01 и ''Службени гласник РС'', бр.30/10) и члана 43.
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'',
бр.6/15 – пречишћен текст), Скупштина општине Бор, на
седници одржаној дана 21. новембра 2016. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу чланова Управног одбора
Предшколске установе ''Бамби'' у Бору
Разрешавају се дужности члана Управног
одбора Предшколске установе ''Бамби'' у Бору, због
истека мандата и то:
1. Невенка Рајковић, представник запослених;
2.Драгана Стевановић, представник запослених;
3. Вера Радосављевић, представник запослених;
4. Раде Николић, представни родитеља;
5. Зоран Милојевић, представни родитеља;
6. Миодраг Недељковић, представни родитеља;
7. Бобан Тодоровић, представник локалне
самоуправе;
8. Наташа Станојевић, представник локалне
самоуправе;
9. Лидија Начић, представник локалне
самоуправе.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.
Образложење
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 54. став 2. одређено је да чланове
органа управљања установе именује и разрешава
скупштина јединице локалне самоуправе, а председника
бирају чланови већином гласова од укупног броја
чланова. Истим чланом, у ставу 3. одређено је да орган
управљања установе чине по три представника
запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе.
Скупштина општине Бор је Решењем број:022141/2012-I од 5.9.2012.године (''Службени лист општине
Бор'', бр.11/12, 15/12 и 27/14) именовала Управни одбора
Предшколске установе ''Бамби'' у Бору. Законом о
основама система образовања и васпитања, у члану 55.
став 1. одређено је да мандат органа управљања установе
траје четири године.
Предшколска установа ''Бамби'' у Бору, је актом
број:1408 од 07.07.2016.године, обавестила Скупштину
општине Бор да Управном одбору истиче мандат
26.09.2016.године и покренула поступак за именовање
чланова Управног одбора.
С обзиром да је истекао мандат наведеном
Управном одбору, Скупштина општине Бор је одлучила
као у диспозитиву овог решења.
Поука о правном средству: Против овог
решења може се покренути управни спор, тужбом, у року
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од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се
предаје Управном суду у Београду непосредно или преко
поште.
Број: 022-167/2016-I
У Бору, 21. новембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Видоје Адамовић, с.р.
212
На основу члана 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени гласник
РС'', бр.72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење,
68/15 и 62/16 – одлука УС), члана 192. Закона о општем
управном поступку (''Службени лист СРЈ'', бр.33/97 и
31/01 и ''Службени гласник РС'', бр.30/10) и члана 43.
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'',
бр.6/15 – пречишћен текст), Скупштина општине Бор, на
седници одржаној дана 21. новембра 2016. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању чланова Управног одбора Предшколске
установе ''Бамби'' у Бору
Именују се у Управни одбор Предшколске
установе ''Бамби'' у Бору, за чланове:
1. Весна Стојановски, представник запослених;
2..Драгана
Стевановић,
представник
запослених;
3. Ирена Тошић, представник запослених;
4. Наташа Чорболоковић, представни родитеља;
5.Александра Станковић, представни родитеља;
6. Миле Карабашевић, представни родитеља;
7.Милан Илијановић, представник локалне
самоуправе;
8.Јелена Обрадовић Лазаревић, представник
локалне самоуправе;
9.Миланка Ранђеловић, представник локалне
самоуправе.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.
III
Мандат именованих чланова траје четири
године.
Об разложење
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 54. одређено је да чланове органа
управљања установе именује и разрешава скупштина
јединице локалне самоуправе, а председника бирају
чланови већином гласова од укупног броја чланова.
Орган управљања установе има 9. чланова, од којих су
трећина представници локалне самоуправе, а по трећину
чланова предлажу запослени и савет родитеља установе
тајним изјашњавањем. Чланом 54. у ставу 12. је одређено
да скупштина јединице локалне самоуправе одлучује
решењем о предлогу овлашћеног предлагача.
Предшколска установа ''Бамби'' у Бору, је актом
број:1408 од 07.07.2016.године, доставила предлог
Савета родитеља и Васпитно образовног већа, као
овлашћених предлагача, за именовање нових чланова
Управног одбора, а Општинско веће општине Бор, као
овлашћени предлагач, предложило је представнике
локалне самоуправе за чланове Управног одбора у новом
саставу.
Увидом у Извештаје о подацима из казнене
евиденције ПУ Бор, стр.пов.број:05/16/3/944 од
29.06.2016.године, стр.пов.број:05/16/3стр.пов.1509/16 од
25.10.2016.године
и
ПУ
Београд,
стр.пов.број:235.2.2/6174 од 28.10.2016.године, утврђено

21. новембар 2016.

је да именовани нису осуђивани за кривична дела
утврђена у члану 54. став 11. тачка 1. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени гласник
РС'', бр.72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење,
68/15 и 62/16 – одлука УС).
С обзиром да су овлашћени предлагачи
предложили кандидате за чланове Управног одбора,
Скупштина општине Бор одлучила је као у диспозитиву
овог решења.
Поука о правном средству: Против овог
решења може се покренути управни спор, тужбом, у року
од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се
предаје Управном суду у Београду непосредно или преко
поште.
Број: 022-239/2016-I
У Бору, 21. новембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Видоје Адамовић, с.р.
213
На основу члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр.6/15 – пречишћен
текст), члана 4. и 7. Уговора о оснивању Регионалног
центра за таленте из области природних и техничких
наука у Бору бр.6-1/97-I-01п. од 21.08.1997.године и
бр.401-715/2008-II од 31.12.2008.године и члана 22.
Статута Регионалног центра за таленте Бор бр.20/23а од
25.04.2000.године и бр.167 од 26.10.2016.године,
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 21.
новембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу чланова Управног одбора Регионалног
центра за таленте из области природних и техничких
наука у Бору
I
Разрешавају се дужности члана Управног
одбора Регионалног центра за таленте из области
природних и техничких наука у Бору, због истека
мандата и то:
1. др Ана Костов,
2. Драган Ранђеловић,
3. Светлана Арсенијевић,
4. Зорица Тркуља.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 022-203/2016-I
У Бору, 21. новембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Видоје Адамовић, с.р.
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214
На основу члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр.6/15 – пречишћен
текст), члана 4. и 7. Уговора о оснивању Регионалног
центра за таленте из области природних и техничких
наука у Бору бр.6-1/97-I-01п. од 21.08.1997.године и
бр.401-715/2008-II од 31.12.2008.године и члана 22.
Статута Регионалног центра за таленте Бор бр.20/23а од
25.04.2000.године и бр.167 од 26.10.2016.године,
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 21.
новембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању чланова Управног одбора Регионалног
центра за таленте из области природних и техничких
наука у Бору
I
Именују се у Управни одбор Регионалног
центра за таленте из области природних и техничких
наука у Бору, за чланове:
1. Светлана Арсенијевић,
2. Зорица Тркуља,
3. Дејан Марковић,
4. Маја Миладиновић.
II
Мандат именованих чланова траје четири

21. новембар 2016.

216
На основу члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15- пречишћен
текст), Скупштина општине Бор, на седници одржаној
дана 21. новембра 2016. године донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању чланова Комисије за стипендирање и
награђивање
I
У Комисију за стипендирање и награђивање
именују се за чланове:
1. Горан Топаловић,
2. Анабела Стојановић.
III
Мандат именованим траје до истека мандата
Комисије за стипендирање и награђивање која је
именована Решењем број: 451-12/2014- I од
26.
септембра 2014. године (''Службени лист општине Бор'',
бр. 27/14).
IV
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 06-7/2016- I
у Бору, 21. новембра 2016. године

године.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 022-240/2016-I
У Бору, 21. новембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Видоје Адамовић, с.р.
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На основу члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15- пречишћен
текст), Скупштина општине Бор, на седници одржаној
дана 21. новембра 2016. године донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу чланова Комисије за стипендирање и
награђивање
I
Разрешавају се дужности члана Комисије за
стипендирање и награђивање:
1. Јасмина Симић,
2. Маја Атанасијевић.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Видоје Адамовић, с.р.
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На основу члана 76. Закона о буџетском
систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14,
65/15-др. закон и 103-15) и члана 43. Статута општине
Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15-пречишћен
текст), Скупштина општине Бор, на седници одржаној
дана 21. новембра 2016. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ
БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОР
У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2016. ГОДИНЕ
I
Усваја се Извештај о извршењу буџета општине
Бор у периоду јануар-септембар 2016. године.
II
Овај закључак објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 401-831/2016-I
У Бору, 21. новембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР

Број: 67-6/2016- I
у Бору, 21. новембра 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Видоје Адамовић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК,
Видоје Адамовић, с.р.
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На основу члана 69. Закона о буџетском
систему(“Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон и 103/2015) и
члана 25. Одлуке о буџету општине Бор за 2016.годину
(«Сл.лист општинe Бор» бр.28/2015 и 9/2016), ),
председник општине Бор доноси
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На основу члана 69. Закона о буџетском
систему(“Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон и 103/2015) и
члана 25. Одлуке о буџету општине Бор за 2016.годину
(«Сл.лист општинe Бор» бр.28/2015 и 9/2016),
председник општине Бор доноси

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Бор за 2016.годину(«Сл.лист општинe Бор»
бр.28/2015 и 9/2016), у Разделу 4-Општинска управа Бор,
Глава 1- Општинска управа Бор, Програм 15- Локална
самоуправа, Програмска класификација - 0602-0001Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, функција 130- Опште јавне услуге, позиција
64 и економска класификација 49912 - “Текућа резерва”,
одобравају се средства у износу од 64.000,00 динара
Установи „Центар за културу општине Бор“.
2.Средства из става 1. Овог решења распоређују
се у оквиру Раздела 4- Општинска управа Бор, Глава
4.2.- Установе културе, подглава 4.2.3. - Установа
„Центар за културу општине Бор“, Програм-13- Развој
културе,
Програмска
класификација1201-0002Подстицај културном и уметничком стваралаштву,
функција 820 - Услуге културе, на позицију 165 и
економску класификацију 426- Услуге по уговору.
3.О реализацији
овог решења стараће се
Одељење за финансије Општинске управе Бор.
4.Решење доставити: Установи „Центар за
културу општине Бор“, Општинској управи Бор,
Одељењу за финансије Општинске управе и архиви.
5.Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Бор „.
Образложење
Установa „Центар за културу општине Бор“
поднела је Захтев за средстава из текуће буџетске
резерве број 201-I/2016 ,за први сабор у Кривељу који ће
се одржати 24.09.2016.године, као презентација
културног наслеђа и баштине.
Обзиром да средства за ову намене нису
планирана Планом и програмом рада и Финансијским
планом Установе „Центар за културу општине Бор“, а
самим тим ни Одлуком о буџету општине Бор за
2016.годину, користити средства
текуће буџетске
резерве у износу од 64.000,00 динара.

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Бор за 2016.годину(«Сл.лист општинe Бор»
бр.28/2015 и 9/2016), у Разделу 4-Општинска управа Бор,
Глава 1- Општинска управа Бор, Програм 15- Локална
самоуправа, Програмска класификација - 0602-0001Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, функција 130- Опште јавне услуге, позиција
64 и економска класификација 49912 - “Текућа резерва”,
одобравају се средства у износу од 24.768 динара
Општинској управи Бор.

На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 401- 720 / 2016-II
У Бору, 15.09.2016. године
Председник општине Бор,
Живорад Петровић, с.р.

2. Средства из става 1. овог решења распоређују
се у оквиру Раздела 4- Општинска управа Бор, Глава
4.1.- Општинска управа Бор, Програм 15- Локална
самоуправа, Програмска класификација - 0602-0001Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, функција 130 – Опште јавне услуге, на
позицију 60 и економску класификацију 483- Новчане
казне и пенали по решењу судова.
3.О реализацији
овог решења стараће се
Одељење за финансије Општинске управе Бор.
4.Решење доставити: Општинској управи Бор,
Одељењу за финансије Општинске управе и архиви.
5.Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Бор „.
Образложење
Ради наплате доспелих износа закупнине за
пословни простор у власништву Општине Бор путем
принудне наплате потребно је уплатити предујам по
предметима: И.ИВК-А605/2016 , И.ИВК-А606/2016 и
И.ИВК-А766/2016.
Обзиром да средства за ову намену нису
планирана Одлуком о буџету општине Бор за
2016.годину, користити средства
текуће буџетске
резерве у износу од 24.768 динара.
На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 401- 786 / 2016-II
У Бору, 06.10.2016. године
Председник општине Бор,
Живорад Петровић, с.р.
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На основу члана 69. Закона о буџетском
систему(“Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон и 103/2015) и
члана 25. Одлуке о буџету општине Бор за 2016.годину
(«Сл.лист општинe Бор» бр.28/2015 и 9/2016),
председник општине Бор доноси
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На основу члана 69. Закона о буџетском
систему(“Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон и 103/2015) и
члана 25. Одлуке о буџету општине Бор за 2016.годину
(«Сл.лист општинe Бор» бр.28/2015 и 9/2016), ),
председник општине Бор доноси

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Бор за 2016.годину(«Сл.лист општинe Бор»
бр.28/2015 и 9/2016), у Разделу 4-Општинска управа Бор,
Глава 1- Општинска управа Бор, Програм 15- Локална
самоуправа, Програмска класификација - 0602-0001Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, функција 130- Опште јавне услуге, позиција
64 и економска класификација 49912 - “Текућа резерва”,
одобравају се средства у износу од 2.022 динара
Општинској управи Бор.

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Бор за 2016.годину(«Сл.лист општинe Бор»
бр.28/2015 и 9/2016), у Разделу 4-Општинска управа Бор,
Глава 1- Општинска управа Бор, Програм 15- Локална
самоуправа, Програмска класификација - 0602-0001Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, функција 130- Опште јавне услуге, позиција
64 и економска класификација 49912 - “Текућа резерва”,
одобравају се средства у износу од 50.000,00 динара
Музеју рударства и металургије „Бор“.

2. Средства из става 1. овог решења распоређују
се у оквиру Раздела 4- Општинска управа Бор, Глава
4.1.- Општинска управа Бор, Програм 15- Локална
самоуправа, Програмска класификација - 0602-0001Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, функција 130 – Опште јавне услуге, на
позицију 65 и економску класификацију 512- Машине
и опрема
3.О реализацији
овог решења стараће се
Одељење за финансије Општинске управе Бор.
4.Решење доставити: Општинској управи Бор,
Одељењу за финансије Општинске управе и архиви.
5.Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Бор „.
Образложење
На основу исказане потребе наручиоца –
Општинске управе Бор, потребно је купити ТАГ уређај за
електронску наплату путарине, обзиром да је стари
покварен а истекао је гарантни рок.
Обзиром да средства за ову намену нису
планирана Одлуком о буџету општине Бор за
2016.годину, користити средства
текуће буџетске
резерве у износу од 2.022 динара.
На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.

2.Средства из става 1. Овог решења распоређују
се у оквиру Раздела 4- Општинска управа Бор, Глава
4.2.- Установе културе, подглава 4.2.2. – Музеј рударства
и металургије „Бор“, Програм-13- Развој културе,
Програмска класификација- 1201-0001- Функционисање
локалних установа културе, функција 820 - Услуге
културе, на позицију 150 и економску класификацију
423- Услуге по уговору.

Број: 401- 787 / 2016-II
У Бору, 07.10.2016. године
Председник општине Бор,
Живорад Петровић, с.р.

3.О реализацији
овог решења стараће се
Одељење за финансије Општинске управе Бор.
4.Решење доставити: Музеју рударства и
металургије „Бор“, Општинској управи Бор, Одељењу за
финансије Општинске управе и архиви.
5.Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Бор „.
Образл ожењ е
Музеј рударства и металургије „Бор“ поднео
је Захтев за текућу буџетске резерву број 601 од
13.10.2016.године ,за средства потребна за оглашавање
конкурса за директора.
Обзиром да средства за ову намене нису
планирана Планом и програмом рада и Финансијским
планом Музеја рударства и металургије „Бор“, а самим
тим ни Одлуком о буџету општине Бор за 2016.годину,
користити средства текуће буџетске резерве у износу од
50.000,00 динара.
На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 401- 805 / 2016-II
У Бору, 24.10.2016. године
Председник општине Бор,
Живорад Петровић, с.р.
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На основу члана 14. Правилника о условима,
критеријумима, начину и поступку суфинансирања у
области спорта општине Бор (''Службени лист општине
Бор'', бр.14/16), члана 74. и 76. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр.6/15 – пречишћен
текст) и предлога Комисије за спорт општине Бор бр.0663/1/2016-II од 18.08.2016.године, начелник Општинске
управе Бор, донео је
РЕШЕЊЕ
о утврђивању календара манифестација од посебног
интереса за општину Бор, за период јул – децембар
2016.године
Члан 1.
Овим Решењем утврђује се календар
манифестација од посебног интереса за општину Бор за
период јул – децембар 2016.године, за које се
суфинансирање може одобрити по конкурсу.
Члан 2.
Манифестације са традицијом од 5 и више
година, а које су од од интереса за општину за период јул
– децембар 2016.године су следеће:
1. ''Ноћна лига у малом фудбалу – Свети Илија
Злот''
2. ''6. августовски турнир у малом фудбалу''
3. ''Турнир у уличном баскету''
4.''Меморијални турнир – Новица Пауљичић''
5. ''Црновршки маратон''
Члан 3.
О примени овог решења стараће се Комисија за
спорт општине Бор, при одлучивању по конкурсу.
Члан 4.
Решење објавити у ''Службеном листу општине
Бор''.
Члан 5.
Решење доставити: Комисији за спорт општине
Бор, Одељењу за привреду и друштвене делатности и
Одељење за финансије Општинске управе Бор и архиви.
Број: 66-7/2016-III-01
У Бору, 18.08.2016. године.
ОПШТИНСКА УПРАВА БОР
НАЧЕЛНИК,
Љубинка Јелић

21. новембар 2016.
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