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На основу члана 48., 50. и 94. 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) и члана 43. Статута општине Бор
("Службени лист општине Бор'', бр. 7/08 и 3/13),
Скупштина општине Бор, на седници одржаној 27.
децембра 2013. године, дoнела је
ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ДОМА ЗДРАВЉА БОР
I НАЗИВ И СЕДИШТЕ ОСНИВАЧА
Члан 1.
Оснива се Дом здравља за територију Општине
Бор издвајањем организационе јединице Дом здравља
Бор из Здравственог центра Бор.
Оснивач Дома здравља је општина Бор (у
даљем тексту: Оснивач), која преузима оснивачко право
од Републике Србије.
Седиште Оснивача је у Бору, ул. Моше Пијаде
број 3.
Права и обавезе Оснивача врши Скупштина
општине Бор.
II НАЗИВ И СЕДИШТЕ ДОМА ЗДРАВЉА
Члан 2.
Назив Дома здравља је Дом здравља Дом
Здравља Бор (у даљем тексту: Дом здравља).
Скраћени назив Дома здравља је ДЗ Бор.
Седиште Дома здравља је у Бору у ул. Николе
Коперника број 2-4.
О промени назива и седишта одлучује Управни
одбор Дома здравља, уз сагласност Оснивача.
Члан 3.
Дом здравља је здравствена установа са
својством правног лица.
На оснивање, организацију и рад Дома здравља
примењују се прописи о јавним службама и здравственој
заштити.
Члан 4.
Дом здравља има свој печат и штамбиљ.
Изглед и садржина печата и штамбиља утврђује
се Статутом Дома здравља.
Члан 5.
Дом здравља има сва овлашћења у правном
промету са трећим лицима.
За своје обавезе Дом здравља одговара
целокупном својом имовином.
III ДЕЛАТНОСТ ДОМА ЗДРАВЉА
Члан 6.
Дом здравља је здравствна установа која пружа
примарну здравствену заштиту, и то:

ЦЕНА : 80
ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:
4.000 ДИНАРА

1) превентинвну здравствену заштиту за све
категорије становништа;
2) хитну медицинску помоћ;
3) здравствену заштиту одраслих становника
(општа медицина);
4) здравствену заштиту жени;
5) здравствену заштиту деце;
6) патронажне службе;
7) превенцију и лечење у области стоматолошке
здравствене заштите;
8) социјалне медицине са здравственом
заштитом;
9) здравствена заштита запослених, односно
медицина рада и физикална медицина и рехабилитација;
10) санитетског превоза;
11) фармацеутске здравствене делатности;
12) друге здравствене услуге у складу са
законом и Уредбом о плану мреже здравствених
установа.
Члан 7.
Претежна делатност Дома здравља је:
86.21 – Општа медицинска пракса.
Остале делатности Дома здравља су:
86.22 – Специјалистичка медицинска пракса
86.23 - Стоматолошка пракса
86.90 – Остала здравствена заштита
IV СРЕДСТВА ЗА РАД ДОМА ЗДРАВЉА
Члан 8.
Средства за рада Дома здравља су у јавној
својини.
Средства за обављање делатности Дома
здравља стичу се од:
1. организације здравственог осигурања,
2. буџета Општине Бор, којим се обезбеђују
средства за вршење оснивачких права, а која обухватају
изградњу, одржавање и опремање здравствене установе,
односно инвестиционо улагање, инвестиционо-текуће
одржавање просторија, медицинске и немедицинске
опреме и превозних средстава, опреме у области
интегрисаног здравственог информационог система,
3. продаје услуга и производа који су у
непосредној вези са делатношћу Дома здравља,
4. обављања научно-истраживачке и образовне
делатности,
5. издавања у закуп слободних капацитета,
6. легата,
7. поклона,
8. завештања,
9. и других извора у складу са законом.
Члан 9.
Средства и имовину за оснивање Дома здравља
чине део средстава, имовине, права и обавеза
Здравственог центра Бор,
које је користила
организациона јединица Дом здравља Бор са билансом
стања на дана 31.12.2012. године.
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Биланс стања из става 1. овог члана утврдиће
орган управљања Здравственог центра Бор.
Све пословне
промене које настану од
31.12.2012. године до дана уписа Дома здравља у судски
регистар биће обухваћене пословним књигама Дома
здравља.
Члан 10.
Дом здравља почиње са радом даном уписа у
судски регистар, по испуњењу услова за обављање
делатности прописаним законом.
Члан 11.
Даном почетка рада Дом здравља преузима
средства, имовину, права, обавезе и запослене
Здравственог центра Бор-Организационе јединице Дом
здравља.
V ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА
Члан 12.
Оснивач има право управљања Домом здравља
на начин утврђен законом и овом одлуком.
Члан 13.
Оснивач за обавезе Дома здравља одговара на
начин и под условима прописаним законом.
Члан 14.
Оснивач даје сагласност на:
1. Статут Дома здравља,
2. одлуку о промени назива и седишта Дома
здравља,
3. промену делатности Дома здравља,
4. промену облика организовања (статусне
промене),
5. финансијски план и програм рада Дома
здравља за део средстава које Дом здравља стиче из
буџета општине Бор.
Члан 15.
Оснивач има право и обавезу да:
1. тражи подношење одговарајућих извештаја
или информација о раду и пословању Дома здравља,
2. предузима мере којима се обезбеђују услови
да Дом здравља изврши задатке утврђене законом и овом
одлуком.
VI МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
Члан 16.
Дом здравља има право и дужност да извршава
послове и задатке за које је основан и да доноси
одговарајуће извештаје или информације о раду и
пословању на захтев основача.
Члан 17.
Остала
међусобна
права,
обавезе
и
одговорности између Оснивача и Дома здравља уредиће
се у складу са законом.
Члан 18.
У случају статусних промена, права и обавезе
Дома здравља преносе се на правне следбенике.
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Директор
Члан 20.
Директора именује и разрешава Оснивач, у
складу са законом, овом одлуком и статутом Дома
здравља.
Директор се именује на период од четири
године, највише два пута узастопно.
Мандат директора Дома здравља рачуна се од
дана ступања на дужност.
Члан 21.
Ако Управни одбор не изврши избор кандидата
за директора Дома здравља, односно ако Оснивач не
именује директора Дома Здравља у складу са одредбама
закона и ове одлуке, Оснивач ће именовати вршиоца
дужности директора на период од 6 месеци.
Услови за избор, права, обавезе и одговорности
директора Дома здравља односе се и на вршиоца
дужности директора.
Члан 22.
Директор Дома здравља:
1. представља и заступа Дом здравља у складу са
законом,
2. организује рад и руководи процесом рада и
пословања Дома здравља,
3. стара се о законитости рада и одговоран је за
законитост рада Дома здравља
4. предлаже основе пословне политике, план и
програм рада Дома здравља и предузима мере за њихово
спровођење,
5. доноси акт о унутрашњој организацији и
систематизаци радних места,
6. присуствује седницама и учествује у раду
Управног одбора, без права одлучивања,
7. подноси Управном одбору писмени тромесечни
и шестомесечни извештај о пословању Дома здравља,
8. извршава одлуке Управног и Назорног одбора,
9. врши и друге послове утврђене законом и
статутом Дома здравља.
Директор за свој рад и рад Дома здравља одговара
Управном одбору и оснивачу.
Управни одбор
Члан 23.
Председника и чланове Управног одбора
именује и разрешава Оснивач. Чланови Управног одбора
именују се на период од четири године.
Члан 24.
Управни одбор Дома здравља има пет чланова,
од којих су три члана представници Оснивача, а два
члана представници Дома здравља.
Најмање један члан из реда запослених у
Управном одбору мора бити здравствени радник са
високом стручном спремом.
Два члана Управног одбора, представнике Дома
здравља, Оснивач именује на начин и по поступку који је
утврђен Статутом Дома здравља.
Члан 25.
Председник Управног одбора Дома здравља
има заменика кога одређује оснивач актом о именовању
Управног одбора.

VII ОРГАНИ ДОМА ЗДРАВЉА
Члан 19.
Органи Дома здравља су :
1. директор,
2. управни одбор,
3. надзорни одбор.

Члан 26.
Управни одбор Дома здравља, у складу са
законом:
1) доноси Статут Дома здравља уз
сагласност оснивача,
2) доноси друге опште правне акте,
3) одлучује о пословању Дома здравља,
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4) доноси програм рада и развоја,
5) доноси финансијски план и годишњи обрачун
Дома здравља,
6) усваја годишњи извештај о раду и пословању
Дома здравља,
7) одлучује о коришћењу средстава Дома
здравља,
8) расписује јавни конкурс и спроводи поступак
избора кандидата за обављање функције директора и
предлаже оснивачу кандидата,
9) подноси одговарајуће извештаје или
информације о раду и пословању Дома здравља,
10) обавља и друге послове утврђене законом и
статутом.
Члан 27.
Управни одбор одлучује ако је присутно више
од половине чланова Управног одбора и одлуке доноси
већином гласова од укупног броја чланова.
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Члан 34.
Оснивач ће именовати директора Дома здравља
најкасније у року од шест месеци од дана ступања на
снагу ове одлуке.
Оснивач ће именовати Управни одбор и Надзорни
одбор у року од 60 дана од дана давања сагласности на
Статут Дома здравља.
Привремени управни одбор и Привремени
надзорни одбор престају са радом када оснивач именује
Управни одбор и Надзорни одбор у складу са овом
одлуком.
Члан 35.
До доношења општих аката Дома здравља
примењиваће се постојећа општа акта Здравственог
центра Бор, уколико нису у супротности са законом и
овом одлуком.
Члан 36.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу општине Бор".

Надзорни одбор
Члан 28.
Председника и чланове Надзорног одбора Дома
здравља именује и разрешава Оснивач, у складу са
законом овом одлуком и статутом Дома здравља.
Чланови Надзорног одбора именују се на период од
четири године.

Број:022-215/2013-I
У Бору, 27. децембра 2013. године

Члан 29.
Надзорни одбор има три члана, од којих су два
члана представници оснивача, а један члан представник
Дома здравља.
Једаног члана Надзорног одбора, представника
Дома здравља, Оснивач именује на начин и по поступку
који је утврђен Статутом Дома здравља.
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На основу члана 32. став 1. тачка 3. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',
бр.129/07), члана 6. став 1. тачка 7. и члана 7. Закона о
финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник
РС'', бр. 62/06, 47/11 и 93/12), члана 87. Закона о заштити
животне средине (''Службени гласник РС'', бр. 135/04,
36/09 и 72/09), члана 2. и 3. Уредбе о критеријумима за
утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне
средине и највишег износа накнаде (''Службени гласник
РС'', бр. 111/09), члана 1. и 2. Уредбе о одређивању
активности чије обављање утиче на животну средину
(''Службени гласник РС'', бр. 109/09 и 8/2010 ) и члана 43.
Статута Општине Бор (''Службени лист Општине Бор'',
бр. 7/08 и 3/13), а по прибављеном мишљењу
Министарства енергетике, развоја и заштите животне
средине Републике Србије број: 401-00-1445/2013, од
12.12.2013. године, Скупштина Општине Бор, на седници
одржаној дана 27. децембра 2013. године, донела је

Члан 30.
Надзорни одбор обавља надзор над пословањем
Дома здравља, прегледа годишње извештаје и годишње
обрачуне и о резултатима извештаја, у писаној форми,
обавештава Управни одбор и оснивача.
Надзорни одбор одлучује ако је присутно више од
половине чланова Надзорног одбора и доноси одлуке
вечином гласова од укупног броја чланова.
VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 31.
До именовања Управног одбора Дома здравља,
његову функцију вршиће Привремени управни одбор,
који именује Оснивач.
До именовања Надзорног одбора Дома здравља,
његову функцију вршиће Привремени надзорни одбор,
који именује Оснивач.
До именовања директора, његову функцију
вршиће вршиоц дужности директора кога именује
Оснивач.
Члан 32.
Привремени Управни одбор Дома здравља
донеће Статут Дома здравља и друге опште акте
неопходне за упис у судски регистар и почетак рада
Дома здравља.
Рок за доношење Статута је 60 дана од дана
доношења ове одлуке, а рок за достављање истог
Оснивачу је пет дана од дана прибављања претходног
мишљења надлежног Министарства.
Члан 33.
Оснивач ће именовати вршиоца дужности
директора и чланове Привременог управног одбора и
Привременог надзорног одбора Дома здравља у року од
30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 1.
У
Одлуци о накнади за заштиту и
унапређивање животне средине (''Службени лист
општине Бор'', бр. 21/10''), у члану 3. став 1. речи:
''корисници непокретности за обављање пословне
делатности'', замењују се речима: ''власници или
корисници непокретности на територији општине Бор ''.
У тачки III речи: ''корисници пословних зграда,
пословних просторија за обављање делатности, као и
коришћење
земљишта
за
обављање
пословне
делатности.'' замењују се речима: ''власници или
корисници пословних зграда и пословних просторија, као
и власништво или коришћење земљишта. ''
Члан 2.
У члану 4. став 1. тачка 2. мења се и гласи:
1. власништво или коришћење непокретности.
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Члан 3.
У члану 5. став 1. мења се и гласи:
''Висина накнаде за обвезнике из члана 3. тачке
I и II ове одлуке износи
0,4% оствареног укупног
прихода који је исказан у завршном рачуну за претходну
годину (на годишњем нивоу) у односу на годину у којој
се накнада утврђује. ''
Став 2. брише се.
Члан 4.
У члану 6. додаје се став 2. који гласи :
''Ако правна и физичка лица – предузетници
чија активност утиче на животну средину не остваре
приход у току године, основ накнаде за текућу годину за
обавезу плаћања накнаде је по основу власништва или
коришћења непокретности.''
Члан 5.
У члану 7. став 5. речи: ''15-ог марта '' замењују се
речима: ''31. марта''.
Члан 6.
У члану 10. став 1. после речи: ''Бор'' тачка се
брише и додају се речи: ''и обвезници плаћања накнаде
за заштиту и унапређивање животне средине чија је
површина непокретности мања од 5 м2.''
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 434-13/2013-I
У Бору, 27. децембра 2013. године
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На основу члана 43. Статута Општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08 и 3/13) и члана
43. Пословника Скупштине општине Бор (''Службени
лист општине Бор'', бр. 10/08), Скупштина општине Бор,
на седници одржаној дана 27. децембра 2013. године,
донела је
ОДЛУКУ
о утврђивању престанка функције члана Општинског
већа општине Бор Дарка Драгијевића
I
Утврђује се да је Дарку Драгијевићу престала
функција члана Општинског већа општине Бор,
26.12.2013. године, односно даном подношења оставке.
II
Ову одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Бор''
Број: 02-47/2013-I
У Бору, 27. децембра 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.
226
На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07) и члана
43. Статута Оптине Бор (''Службени лист општине Бор'',
бр. 7/08), Скупштина општине Бор, на седници одржаној
дана 27. децембра 2013. године, донела је

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07) и члана
43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'',
бр. 7/08 и 3/13), Скупштина општине Бор, на седници
одржаној дана 27. децембра 2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ СТРАТЕШКОГ ПЛАНА ЗА
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ ОПШТИНЕ БОР ЗА
ПЕРИОД 2013-2018. ГОДИНЕ

ОДЛУКУ
о избору члана Општинског већа општине Бор
I
Студенка Ковачевић, из Бора, бира се за члана
Општинског већа општине Бор.
II
Ову одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Бор''
Број: 02-49/2013-I
У Бору, 27. децембра 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР

Члан 1.
Усваја се Стратешки плана за социјалну
политику општине Бор за период 2013-2018. године (у
даљем тексту: План), у тексту који је саставни део ове
одлуке.
Члан 2.
Плана из претходног члана представља основ
деловања, вршења услуга и буџетског финансирања у
области социјалне политике у опоштини Бор.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 55-21/2013-I
У Бору, 27. децембра 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.
227
На основу члана 50. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, бр. 119/12) и члана 43. Статута
општине Бор („Службени лист општине Бор“, бр. 7/08 и
3/13), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 27.
децембра 2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања
Јавног комуналног предузећа „Топлана“ Бор за 2014.
годину
I
Даје се сагласност на Програм пословања
Јавног комуналног предузећа „Топлана“ Бор за 2014.
годину, који је донео Управни одбор Јавног комуналног
предузећа „Топлана“ Бор, на седници одржаној
02.12.2013. године, под бројем: 19/2-2013.

30. децембар 2013
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II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 023-70/2013-I
У Бору, 27. децембра 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.

228
На основу члана 50. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12) и
члана 43. Статута општине Бор („Службени лист
општине Бор“, бр. 7/08 и 3/13), Скупштина општине Бор,
на седници одржаној 27. децембра 2013. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања
Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Бор за 2014.
годину
I
Даје се сагласност на Програм пословања
Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Бор за 2014.
годину, који је донео Управни одбор Јавног комуналног
предузећа „Водовод“ Бор, на седници одржаној
29.11.2013. године, под бројем: 4041/2.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 023-68/2013-I
У Бору, 27. децембра 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.
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На основу члана 50. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12) и
члана 43. Статута општине Бор („Службени лист
општине Бор“, бр. 7/08 и 3/13), Скупштина општине Бор,
на седници одржаној 27. децембра 2013. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања
Јавног комуналног предузећа „3. октобар“ Бор за
2014. годину
I
Даје се сагласност на Програм пословања
Јавног комуналног предузећа „3. октобар“ Бор за 2014.
годину, који је донео Управни одбор Јавног комуналног
предузећа „3. октобар“ Бор, на седници одржаној
02.12.2013. године, под бројем: 1048.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 023-71/2013-I
У Бору, 27. децембра 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.
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На основу члана 50. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12) и
члана 43. Статута општине Бор („Службени лист
општине Бор“, бр. 7/08 и 3/13), Скупштина општине Бор,
на седници одржаној 27. децембра 2013. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања
Јавног предузећа „Штампа, радио и филм“ Бор за
2014. годину

I
Даје се сагласност на Програм пословања
Јавног предузећа „Штампа, радио и филм“ Бор за 2014.
годину, који је донео Управни одбор Јавног предузећа
„Штампа, радио и филм“ Бор, на седници одржаној
12.12.2013. године, под бројем: 104/13.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број:022-171/2013-I
У Бору, 27. децембра 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.
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На основу члана 50. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12) и
члана 43. Статута општине Бор („Службени лист
општине Бор“, бр. 7/08 и 3/13), Скупштина општине Бор,
на седници одржаној 27. децембра 2013. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања
Јавног предузећа „Зоолошки врт“ Бор за 2014. годину
I
Даје се сагласност на Програм пословања
Јавног предузећа „Зоолошки врт“ Бор за 2014. годину,
који је донео Управни одбор Јавног предузећа „Зоолошки
врт“ Бор, на седници одржаној 29.11.2013. године, под
бројем: 802/13.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број:022- 151/2013-I
У Бору, 27. децембра 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.

30. децембар 2013
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На основу члана 50. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12) и
члана 43. Статута општине Бор („Службени лист
општине Бор“, бр. 7/08 и 3/13), Скупштина општине Бор,
на седници одржаној 27. децембра 2013. године, донела
је
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На основу члана 50. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12) и
члана 43. Статута општине Бор („Службени лист
општине Бор“, бр. 7/08 и 3/13), Скупштина општине Бор,
на седници одржаној 27. децембра 2013. године, донела
је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања
Јавног предузећа „Борски туристички центар“ Бор за
2014. годину

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања
Јавног предузећа за стамбене услуге „ Бор“ Бор за
2014. годину

I
Даје се сагласност на Програм пословања
Јавног предузећа „Борски туристички центар“ Бор за
2014. годину, коју је донео Управни одбор Јавног
предузећа „Борски туристички центар“ Бор, на седници
одржаној 02.12.2013. године, под бројем: 1138/2013.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број:022-155 /2013-I
У Бору, 27. децембра 2013. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.

I
Даје се сагласност на Програм пословања
Јавног предузећа за стамбене услуге „ Бор“ Бор за 2014.
годину, који је донео Управни одбор Јавног предузећа за
стамбене услуге „ Бор“ Бор, на седници одржаној
02.12.2013. године, под бројем: 6076/2.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број:022-153/2013-I
У Бору, 27. децембра 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.
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На основу члана 50. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12) и
члана 43. Статута општине Бор („Службени лист
општине Бор“, бр. 7/08 и 3/13), Скупштина општине Бор,
на седници одржаној 27. децембра 2013. године, донела
је
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На основу члана 50. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12) и
члана 43. Статута општине Бор („Службени лист
општине Бор“, бр. 7/08 и 3/13), Скупштина општине Бор,
на седници одржаној 27. децембра 2013. године, донела
је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања
Јавног предузећа „Боговина“ Бор за 2014. годину

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања
Јавног предузећа „Дирекција за изградњу Бора“ Бор
за 2014. годину

I
Даје се сагласност на Програм пословања
Јавног предузећа „Боговина“ Бор за 2014. годину, који је
донео Управни одбор Јавног предузећа „Боговина“ Бор,
на седници одржаној 30.11.2013. године, под бројем:
284/2 .

I
Даје се сагласност на Програм пословања
Јавног предузећа „Дирекција за изградњу Бора“ Бор за
2014. годину, који је донео Управни одбор Јавног
предузећа „Дирекција за изградњу Бора“ Бор, на седници
одржаној 29.11.2013. године, под бројем: 264611/1.

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

Број: 022-169/2013-I
У Бору, 27. децембра 2013. године

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број:022-152/2013-I
У Бору, 27. децембра 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.

30. децембар 2013

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“

236
На основу члана 60. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 119/12) и
члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист
општине Бор'', бр. 7/08 И 3/13), Скупштина општине Бор,
на седници одржаној дана 27. децембра 2013. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о усвајању
ценовника маркетинг услуга радија и телевизије
Јавног предузећа „Штампа, радио и филм“ Бор
I
Даје се сагласност на Одлуку о ценовнику
маркетинг услуга радија и телевизије Јавног предузећа
„Штампа, радио и филм“ Бор коју је донео Управни
одбор Јавног предузећа „Штампа, радио и филм“ Бор,
број: 105/13 од 12.12.2013. године и то:

БРОЈ 22

Цена
емитовањеа после информативних
емисија нижа је 25%.
СЕЧА
- информативног програма до 20 s (преко 30
мин.) износи 5 дин/s
- емисија уживо од 20:00 – 22:00 – 2 блока x
3 мин. износи 5 дин/s
- ауторских емисија (30 мин. време трајања)
износи 5 дин/s
- „Око истока“ блок у 18 часова износи 5
дин/s
- сеча серија и филмова износи 5 дин/s .
ПОЗИЦИЈЕ У БЛОКУ
- Блок бампер до 8 s - 50% више него у том
блоку
- први или последњи +10%.
КРОЛ - 1 емитовање (3 пролаза)
- до 20 речи износи 200,00 динара
- свака наредна реч износи 10,00 динара.

1.

Ценовник маркетинг услуга Телевизије
Бор
- израда прилога и емисија износи 40,00
динара( плус трошкови снимања)
- израда рекламе износи 350,00 динара
- дорада и модификација рекламе износи
100,00 динара
- ирада рекламе са анимацијом износи
700,00 динара
- израда музичког спота у студију износи
100,00 динара
- израда музичког спота на терену износи
250,00 динара (плус трошкови снимања)
- ангажовање тв екипе на терену до 3 члана
износи 8.000,00 динара (плус трошкови снимања)
- ангажовање тв екипе на терену преко 3
члана износи 14.000,00 динара (плус трошкови снимања)
- ангажовање тв екипе у студију износи
7.500,00 динара
- ангажовање сниматеља на терену износи
5.000,00 динара
- израда репортаже износи 2.000,00 динара
(плус трошкови снимања)
- израда филма износи 2.200,00 динара (плус
трошкови снимања)
- израда шпица у студију износи 450,00
динара
- израда политичког спота у студију износи
700,00 динара
- израда политичког спота на терену износи
700,00 динара (плус трошкови снимања).
ТВ ПРЕСНИМАВАЊЕ- материјал клијента:
- физичка лица - до 60 минута износи 600,00
динара
- правна лица до 60 минута износи 900,00
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МАСКА - у углу екрана износи 200,00 дин/мин.
МАСКЕ - анимација једно емитовање до 7s по
цени рекламе у термину.
МАЛИ ОГЛАСИ
- до 20 речи – 5 x дневно износи 200,00
динара дневно
- свака наредна реч износи 5 динара.
ПОСЛОВНИ ОГЛАСИ
- до 30 речи – 5 x дневно износи 350,00
динара дневно
- свака наредна реч износи 10,00 динара.
ВИДЕО ОГЛАСИ
- до 20 речи – за физичка лица 5 x дневно
износи 400,00 динара дневно
- свака наредна реч износи 10,00 динара
дневно
- до 30 речи – за правна лица 5 x дневно
износи 600,00 динара дневно
- свака наредна реч износи 15,00 динара
дневно.
ОБАВЕШТЕЊА у информативним емисијама
износе 1.500,00 динара дневно.
ПОСЛОВНА ПРАЗНИЧНА ЧЕСТИТКА – 5 x
дневно износи 600,00 динара дневно.
ПРОПАГАНДНА РЕПОРТАЖА - Емитовање
износи 1.000,00 дин/мин.

динара.
ТВ ПРЕСНИМАВАЊЕ из продукције ТВ Бор:
- физичка лица износи 100,00 динара
- правна лица износи 30,00 динара
- нарезивање дискова износи 300,00 динара.
ЕМИТОВАЊЕ
- ТВ рекламе
- од 07:00 – 09:00h износи 5,00 дин/s
- од 09:00 – 15:30 h износи 5,00 дин/s
- од 15:30 – 18:30 h износи 5,00 дин/s
- од 18:30 – 21:30 h износи 5,00 дин/s
- од 21:30 – 00:30 h износи 5,00 дин/s
- од 00:30 – 07:00 h износи 5,00 дин/s.

ПРОПАГАНДНИ ФИЛМ
- до 30 минута износи 10.000,00 динара по
филму
- до 60 минута износи 18.000,00 динара по
филму.
ПОЛИТИЧКИ МАРКЕТИНГ
Јутарњи програм од 07:00 – 09:00h
- блок пре Вести у 07:30 и 08:30h износи
24,00 дин/s
од 09:00 – 15:30h
- блок у 10:00h износи 15,00 дин/s
- пре Вести у 12:00h износи 18,00 дин/s
- пре Вести у 14:00h износи 15,00 дин/s
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од 15:30 – 18:30h
- пре Дневника1 у 16:00h износи 36,00 дин/s
- после Дневника1 у 16:00h износи 27,00
дин/s
од 18:30 – 21:30h
- пре Дневника2 у 19:00h износи 48,00 дин/s
- после Дневника2 у 19:00h износи 36,00 дин/s
од 21:30 – 23:00h
- пре Информ. Емисије у 22:00h износи 42,00
дин/s
- после Информ. Емисије у 22:00h износи 31,50
дин/s
од 23:00 – 00:30h
- пре Вести у 24:00 h износи 24,00 дин/s
- после Вести у 24:00 h износи 18,00 дин/s.
СЕЧА
ФИЛМСКОГ
И
СЕРИЈСКОГ
ПРОГРАМА
- премијера износи 40,00 дин/s
- реприза износи 20,00 дин/s
- ауторских емисија износи 36,00 дин/s.
СПОНЗОРСТВО
- јутарњи програм – ген. спонзорство 3 x у
току емисије износи 25.000,00 динара месечно
- спортска хроника - ген. спонзорство 2 x у
току емисије износи 3.000,00 динара по емисији
- спортска хроника - ген. спонзорство 2 x у
току емисије износи 10.000,00 динара месечно
- филмски програм по филму износи
3.000,00 дин
- серијски програм по епизоди износи 500,00
дин
- временска прогноза – 5 x дневно са логом
износи 15.000,00 динара месечно
- временска прогноза – 10 x дневно (2 x
јутро,10,12,14,16,19,22,24 и ноћни) износи 30.000,00
динара месечно
- најава програма 3 пута дневно износи
15.000,00 динара месечно
- тачног времена до 30s 3 пута дневно
износи 25.000,00 динара месечно
- курсна листа - 4 пута дневно 10,12,14 и 16
h износи 20.000,00 динара месечно
- ауторских емисија износи 12.000,00 динара
месечно.
ЗАКУП ТЕРМИНА КОМЕРЦИЈАЛНИ
- до 15 минута износи 9.000,00 динара
- до 30 минута износи 15.000,00 динара
- до 60 минута износи 24.000,00 динара
ЈУТАРЊИ ПРОГРАМ
- гостовање до 10 минута износи 5.000,00
динара
- гостовање са готовим снимком клијента до
10 минута износи 3.000,00 динара
2. Ценовник маркетинг услуга радио Бора
ПРОДУКЦИЈА
- израда рекламе износи 100,00 дин/s
- израда џингла – до 15s износи 80,00 дин/s
- израда маске – до 10s износи 40,00 дин/s
- снимање емисије – у студију до 30 минута
износи 5.000,00 динара
- снимање емисије – у студију до 60 минута
износи 8.000,00 динара
- снимање емисије на терену до 60 минута
износи 8.000,00 динара плус трошкови снимања
- снимање репртаже на терену до 30 минута
износи 5.000,00 динара плус трошкови снимања
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- преснимавање за физичка лица износи
200,00 дин/ком
- преснимавање за правна лица износи
300,00 дин/ком
ЕМИТОВАЊЕ
- мали оглас до 30 речи – 5 x дневно износи
120,00 динара дневно
- свака наредна реч износи 3 динара дневно
- пословни оглас до 30 речи – 5 x дневно
износи 200,00 динара дневно
- свака наредна реч износи 5,00 динара
дневно
- обавештења до 30 речи – 3 x дневно за
физичка лица износи 90,00 динара дневно
- обавештења до 30 речи – 3 x дневно за
правна лица износи 150,00 динара дневно
жеље слушалаца:
радним даном износи 80,00 дин/ком
викендом износи 100,00 дин/ком
празником износи 120,00 дин/ком.
реклама:
- емитовање од 07:00 – 12:00h износи 3,00
дин/s
- емитовање од 12:00 – 16:00h износи 3,00
дин/s
- емитовање од 16:00 – 20:00h износи 3,00
дин/s
- емитовање од 20:00 – 24:00h износи 3,00
дин/s
- емитовање од 24:00 – 07:00h износи 3
дин/s.
политичка реклама:
- емитовање од 07:00 – 12:00h износи 6,00
дин/s
- емитовање од 12:00 – 16:00h износи 6,00
дин/s
- емитовање од 16:00 – 20:00h износи 6,00
дин/s
- емитовање од 20:00 – 24:00h износи 6,00
дин/s
- емитовање од 24:00 – 07:00h износи 6,00
дин/s
- џингл до 15s износи 2,5 дин/s
- маска до 10s износи 2,00 дин/s.
ЗАКУП ТЕРМИНА
- привредни маркетинг износи 200,00 дин/мин
- телефонско укључење у програм износи
500,00 дин/мин.
СПОНЗОРСТВО
- генерално спонзорство емисије 4 пута у
месецу износи 10.000,00 дин/месец
- хит дана пет пута дневно износи 5.000,00
дин/месец
- временска прогноза пет пута дневно износи
6.000,00 дин/месец
- тачно време пет пута дневно износи
8.000,00 дин/месец
3. Ценовник маркетинг услуга на WEB
страници сајта
Огласни банер на насловној страници Сајта
- Врх странице-фиксни износи 6.000,00
дин/месец
Десни бочни
- фиксни износи 5.000,00 дин/месец ротирајући
банер износи 3.000,00 дин/месец
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Средина странице
- плутајући банер износи 4.500,00 дин/месец
Дно странице износи 1.800,00 дин/месец
Огласни банери на насловним страницама
појединих рубрика
- Врх странице износи 4.000,00 дин/месец
Десни бочни
- фиксни износи 3.500,00 дин/месец
- ротирајући износи 2.000,00 дин/месец
Огласни банери – посебне рубрике
- пословни огласи износе 1.000,00 дин/месец
- мали огласи 500,00 дин/месец
На уговоре у трајању од 3 месеца одобрава се
попуст од 15%, на уговоре у трајању од 6 месеци
одобрава се попуст од 20%, на уговоре у трајању од 12
месеци одобрава се попуст од 25%, агенцијски попуст од
20%.
II
Ово Решење се примењује почев од 1. јануара
2014.године, а објавиће се у „ Службеном листу општине
Бор“.
Број:022-172/2013-I
У Бору, 27. децембра 2013.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.
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На основу члана 35. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 119/12), 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. 7/08 и 3/13), Скупштина општине Бор,
на седници одржаној дана 27. децембра 2013. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о престанку мандата директора Јавног комуналног
предузећа ''Водовод'' Бор
I
Славиши
Фришковићу,
дипломираном
машинском инжењеру, из Бора, престаје мандат
директора Јавног комуналног предузећа ''Водовод'' Бор,
даном доношења овог решења, због подношења оставке.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.
Образложење
Одредбом члана 35. Закона о јавним
предузећима прописано је да мандат директора престаје
истеком периода на који је именован, оставком и
разрешењем.
Директор Јавног
комуналног
предузећа
''Водовод'' Бор, Славиша Фришковић, из Бора, поднео је
оставку на функцију директора дана 26.12.2013. године и
стекли су се услови за престанак мандата директора пре
истека времена на које је именован.
Општинско веће општине Бор је, сагласно
својим овлашћењима из члана 46. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07) и члана
67. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'',
бр. 7/08 и 3/13), предложило Скупштини општине Бор да
донесе решење о престанку мандата директора Јавног
комуналног предузећа ''Водовод'' Бор.
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Сходно напред наведеном Скупштина општине
Бор одлучила је као у диспозитиву овог решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
овог решења може се покренути управни спор, тужбом, у
року од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се
предаје Управном суду у Београду непосредно или преко
поште.
Број: 023-78/2013-I
У Бору, 27. децембра 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.
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На основу члана 42. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 119/12), 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. 7/08 и 3/13), Скупштина општине Бор,
на седници одржаној дана 27. децембра 2013. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању вршиоца дужности директора
Јавног комуналног предузећа ''Водовод'', Бор
I
Горан Топаловић, дипломирани инжењер
машинства, из Бора, именује се за вршиоца дужности
директора Јавног комуналног предузећа ''Водовод'', Бор,
почев од дана доношења овог решења.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.
Образложење
Досадашњем директору Јавног комуналног
предузећа ''Водовод'' Бор, Славиши Фришковићу, из
Бора, престао је мандат директора пре истека мандата
Јавног комуналног предузећа ''Водовод'' Бор, због
подношења оставке.
Нису се стекли услови за расписивање јавног
конкурса за именовање директора и код таквог стања
ствари потребно је именовати вршиоца дужности
директора Јавног комуналног предузећа ''Водовод'' Бор у
складу са чланом 42. Закона о јавним предузећима.
Општинско веће општине Бор предложило је
Горана Топаловића, дипломираног инжењера машинства,
из Бора, за именовање за вршиоца дужности директора
Јавног комуналног предузећа ''Водовод'' Бор.
Сходно напред наведеном Скупштина општине
Бор одлучила је као у диспозитиву овог решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
овог решења може се покренути управни спор, тужбом,
у року од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се
предаје Управном суду у Београду непосредно или преко
поште.
Број: 023-81/2013-I
У Бору, 27. децембра 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.
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На основу члана 35. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 119/12), 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. 7/08 и 3/13), Скупштина општине Бор,
на седници одржаној дана 27. децембра 2013. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о престанку мандата вршиоца дужности директора
Јавног комуналног предузећа ''Топлана'' Бор
I
Миловану Ступару, дипломираном инжењеру
машинства, из Бора, престаје мандат вршиоца дужности
директора Јавног комуналног предузећа ''Топлана'' Бор,
због истека мандата, даном доношења овог решења.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном листу општине Бор.
Образложење
Скупштина општине Бор је Решењем број: 02376/2012-I од 4.12.2012. године (''Службени лист општине
Бор'', бр. 13/12) именовала Милована Ступара,
дипломираног инжењера машинства, за вршиоца
дужности директора Јавног комуналног предузећа
''Топлана'' Бор.
Имајући у виду горе наведено, Миловану
Ступару, из Бора, је истекао мандат од годину дана на
који је именован.
Општинско веће општине Бор је, сагласно
својим овлашћењима из члана 46. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07) и члана
67. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'',
бр. 7/08 и 3/13), предложило Скупштини општине Бор да
донесе решење о престанку мандата вршиоца дужности
директора Јавног комуналног предузећа ''Топлана'' Бор.
Сходно напред наведеном, Скупштина општине
Бор, одлучила је као у диспозитиву овог решења.
Поука о правном средству: Против овог
решења може се покренути 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: 023-82/2013-I
У Бору, 27. децембра 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.
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На основу члана 42. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 119/12), 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. 7/08 и 3/13), Скупштина општине Бор,
на седници одржаној дана 27. децембра 2013. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању вршиоца дужности директора
Јавног комуналног предузећа ''Топлана'' Бор
I
Именује се Горан Јакимов,
дипломирани
машински инжењер, из Бора, за вршиоца дужности
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директора Јавног комуналног предузећа ''Топлана'' Бор,
на период који није дужи од шест месеци, почев од дана
доношења овог решења.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.
Образложење
Досадашњем вршиоцу дужности директора
Јавног комуналног предузећа ''Топлана'' Бор, Миловану
Ступару, из Бора, престао је мандат вршиоца дужности
директора Јавног комуналог предузећа ''Топлана'' Бор,
због истека мандата.
Нису се стекли услови за расписивање јавног
конкурса за именовање директора Јавног комуналног
предузећа ''Топлана'' Бор и код таквог стања потребно је
поново именовати вршиоца дужности директора Јавно
комуналног предузећа ''Топлана'' Бор у складу са чланом
42. Закона о јавним предузећима.
Општинско веће општине Бор предложило је
Горана Јакимова, дипломираног машинског инжењера,
из Бора, да се именује за вршиоца дужности директора
Јавног комуналног предузећа ''Топлана'' Бор.
Сходно напред наведеном Скупштина општине
Бор одлучила је као у диспозитиву овог решења.
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: 023-83/2013-I
У Бору, 27. децембра 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.
241
На основу члана 35. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 119/12), 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. 7/08 и 3/13), Скупштина општине Бор,
на седници одржаној дана 27. децембра 2013. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о престанку мандата вршиоца дужности директора
Јавног предузећа ''Борски туристички центар'' Бор
I
Александру
Миликићу,
дипломираном
инжењеру индустријске информатике, из Бора, престаје
мандат вршиоца дужности директора Јавног предузећа
''Борски туристички центар'' Бор, због истека мандата,
даном доношења овог решења.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном листу општине Бор.
Образложење
Скупштина општине Бор Решењем број: 022286/2012-I од 24.12.2012. године (''Службени лист
општине Бор'', бр. 15/12) именовала је Александра
Миликића, дипломираног инжењера индустријске
информатике, за вршиоца дужности директора Јавног
предузећа ''Борски туристички центар'' Бор.

30. децембар 2013

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“

Имајући у виду горе наведено, Александру
Миликићу, из Бора, истекао је мандат од годину дана на
који је именован.
Општинско веће општине Бор је, сагласно
својим овлашћењима из члана 46. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07) и члана
67. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'',
бр. 7/08 и 3/13), предложило Скупштини општине Бор да
донесе решење о престанку мандата вршиоца дужности
директора Јавног предузећа ''Борски туристички центар''
Бор.
Сходно напред наведеном, Скупштина општине
Бор, одлучила је као у диспозитиву овог решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
овог решења може се покренути управни спор, тужбом, у
року од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се
предаје Управном суду у Београду непосредно или преко
поште.
Број: 022-216/2013-I
У Бору, 27. децембра 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.
242
На основу члана 42. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 119/12), 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. 7/08 и 3/13), Скупштина општине Бор,
на седници одржаној дана 27. децембра 2013. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању вршиоца дужности директора
Јавног предузећа ''Борски туристички центар'' Бор
I
Именује се Александар Миликић, дипломирани
инжењер индустријске информатике из Бора, за вршиоца
дужности директора Јавног предузећа ''Борски
туристички центар'' Бор, на период који није дужи од
шест месеци, почев од дана доношења овог решења.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.
Об разложење
Досадашњем вршиоцу дужности директора
Јавног предузећа ''Борски туристички центар'' Бор,
Александру Миликићу, из Бора, престаје мандат
вршиоца дужности директора Јавног предузећа ''Борски
туристички центар'' Бор, због истека мандата.
Нису се стекли услови за расписивање јавног
конкурса за именовање директора Јавног предузећа
''Борски туристички центар'' Бор и код таквог стања
потребно је поново именовати вршиоца дужности
директора Јавног предузећа ''Борски туристички центар''
Бор у складу са чланом 42. Закона о јавним предузећима.
Општинско веће општине Бор предложило је
Александра
Миликића,
дипломираног
инжењера
индустријске информатике из Бора, да се именује за
вршиоца дужности директора Јавног предузећа ''Борски
туристички центар'' Бор.
Сходно напред наведеном Скупштина општине
Бор одлучила је као у диспозитиву овог решења.
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ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
овог решења може се покренути 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: 022-217/2013-I
У Бору, 27. децембра 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.
243
На основу члана 38. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 119/12), 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. 7/08 и 3/13), Скупштина општине Бор,
на седници одржаној 27. децембра 2013. године, донела
је
Р ЕШ Е Њ Е
о разрешењу директора Јавног предузећа ''Дирекција
за изградњу Бора'' Бор
I
Разрешава се Небојша Јаношевић дужности
директора Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу
Бора'' 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 Решењем бр. 022235/2012-I од 4.12.2012. године именовала је Небојшу
Јаношевића за директора Јавног предузећа ''Дирекција за
изградњу Бора'' Бор.
Управни одбор, у функцији Надзорног одбора,
Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу Бора'', на
седници одржаној 20.9.2013. године утврдио је предлог
да се разреши Небојша Јаношевић, дужности директора
Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу Бора'' Бор и
предлог доставио Скупштини општине Бор, која врши
право оснивача.
Директор је несавесно и нестручно обављао
своју дужност и поступао супротно пажњи доброг
привредника и због озбиљних пропуста у доношењу и
извршавању одлука и организовању послова у јавном
предузећу, дошло је до знатног одступања од
остваривања основног циља пословања јавног предузећа,
односно плана пословања јавног предузећа.
Директор је неправилним организовањем,
несавесним и нестручним руковођењем процеса рада
изазвао сметње у раду и нарушен је углед овог јавног
предузећа што је довело до слабијег функционисања овог
јавног предузећа и слабе координације органа управљања
и рада у јавном предузећу, односно одступања од циља
пословања овог јавног предузећа, а поред тога нарушени
су и односи у јавном предузећу. Послови око јавних
набавки нису вршени већ дуже време у складу са
Законом о јавним набавкама и дошло је до закашњења у
вези уступања радова што је имало за последицу знатно
одступање од остваривања основног циља пословања
јавног предузећа, односно плана пословања јавног
предузећа.
Директор у задње време није остваривао
сарадњу са оснивачем.
Из напред наведених разлога, Скупштина
општине Бор је одлучила као у диспозитиву решења.

30. децембар 2013

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“

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: 022-131/2013-I
У Бору, 27. децембра 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.
244
На основу члана 42. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 119/12), 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. 7/08 и 3/13), Скупштина општине Бор,
на седници одржаној дана 27. децембра 2013. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању вршиоца дужности директора Јавног
предузећа ''Дирекција за изградњу Бора'' Бор
I
Именује се Верица Аничић, дипломирани
инжењер машинства, из Бора, за вршиоца дужности
директора Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу
Бора'' Бор, на период који није дужи од шест месеци,
почев од дана доношења овог решења.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.
Об разложење
Досадашњи
директор
Јавног
предузећа
''Дирекција за изградњу Бора'' Бор, Небојша Јаношевић,
из Бора, разрешен је дужности директора пре истека
мандата Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу Бора''
Бор.
Нису се стекли услови за расписивање јавног
конкурса за именовање директора и код таквог стања
ствари потребно је именовати вршиоца дужности
директора Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу
Бора'' Бор у складу са чланом 42. Закона о јавним
предузећима.
Општинско веће општине Бор предложило је
Верицу Аничић, дипломираног инжењера машинства, из
Бора, за именовање за вршиоца дужности директора
Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу Бора'' Бор.
Сходно напред наведеном Скупштина општине
Бор одлучила је као у диспозитиву овог решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
овог решења може се покренути управни спор, тужбом, у
року од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се
предаје Управном суду у Београду непосредно или преко
поште.
Број: 022-218/2012-I
У Бору, 27. децембра 2012. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.
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245
На основу члана 39. Закона о култури
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09), члана 192. Закона о
општем управном поступку (''Службени лист СРЈ'', бр.
33/97 и 31/01 и ''Службени гласник РС'', бр. 30/10) и
члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист
општинe Бор'', бр. 7/08 и 3/13), Скупштина општине Бор,
на седници одржаној дана 27. децембра 2013. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу директора Установе ''Центар за културу
општине Бор'', Бор
I
Разрешава
се
Даниел
Чорболоковић,
дипломирани економиста у области менаџмента, из Бора,
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, на седници одржаној
4.12.2012. године донела је Решење о именовању
Даниела Чорболоковића за директора Установе „Центар
за културу општине Бор“, Бор.
У протеклом периоду Даниел Чорболоковић је
као руководилац ове установе исказао слабост у
руковођењу, што је довело до проблема у раду и
функционисању Установе „Центра за културу општине
Бор“ и неизвршавању надлежности прописаних Законом.
Имајући у виду напред наведено, а на основу
овлашћења из прописа 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 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: 022-219/2013-I
У Бору, 27. децембра 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.
246
На основу члана 37. Закона о култури
(''Сужбени гласник РС'', бр. 72/09), члана 192. Закона о
општем управном поступку (''Службени лист СРЈ'', бр.
33/97 и 31/01 и ''Службени гласник РС'', бр. 30/10) и
члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист
општинe Бор'', бр. 7/08 и 3/13), Скупштина општине Бор,
на седници одржаној дана 27. децембра 2013. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора
Установе ''Центар за културу општине Бор'', Бор
I
Именује се Драган Илић, дипломирани
индустријски-графички дизајнер, из Бора, за вршиоца
дужности директора Установе ''Центар за културу
општине Бор'', Бор, на период који није дужи од шест
месеци, почев од дана доношења овог решења.

30. децембар 2013
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II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.
Образ ложењ е
Досадашњи директор Установе ''Центар за
културу општине Бор'', Бор, Даниел Чорболоковић, из
Бора, разрешен је дужности директора пре истека
мандата Установе ''Центар за културу општине Бор'', Бор.
Нису се стекли услови за расписивање јавног
конкурса за именовање директора Установе ''Центар за
културу општине Бор'', Бор, и код таквог стања потребно
је именовати вршиоца дужности директора Установе
''Центар за културу општине Бор'', Бор, у складу са
чланом 37. Закона о култури.
Општинско веће општине Бор предложило је
Драгана Илића, дипломираног индустријског-графичког
дизајнера, из Бора, да се именује за вршиоца дужности
директора Установе ''Центар за културу општине 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 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: 022-220/2013-I
У Бору, 27. децембра 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.
247
На основу члана 18. Закона о јавним службама
(''Службени гласник РС'', бр. 42/91 и 71/94), члана 192.
Закона о општем управном поступку (''Службени лист
СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени гласник РС'', бр.
30/10) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист
општинe Бор'', бр. 7/08 и 3/13), Скупштина општине Бор,
на седници одржаној дана 27. децембра 2013. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу директора Установе Спортски центар
''Бор'', Бор
I
Разрешава се Бојана Длбокић Дубочанин,
дипломирани инжињер за индустријски менаџмент, из
Бора, дужности директора Установе Спортски центар
''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, на седници одржаној
4.12.2012. године донела је Решење о именовању
директора Установе Спортски центар ''Бор'', Бор,
У протеклом периоду Бојана Длбокић
Дубочанин је као руководилац ове установе исказала
слабост у руковођењу, што је довело до проблема у раду
и функционисању Установе Спортски центар ''Бор'', Бор
и неизвршавању надлежности прописаних Законом.
Имајући у виду напред наведено, а на основу
овлашћења из прописа и у складу са чланом 192. Закона
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о општем управном поступку, 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: 022-221/2013-I
У Бору, 27. децембра 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.
248
На основу члана 18. Закона о јавним службама
(''Службени гласник РС'', бр. 42/91 и 71/94), члана 192.
Закона о општем управном поступку (''Службени лист
СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени гласник РС'', бр.
30/10) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист
општинe Бор'', бр. 7/08 и 3/13), Скупштина општине Бор,
на седници одржаној дана 27. децембра 2013. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора
Установе Спортски центар ''Бор'', Бор
I
Именује се Милан Илић, дипломирани инжењер
заштите од пожара, из Бора, за вршиоца дужности
директора Установе Спортски центар ''Бор'', Бор, на
период који није дужи од шест месеци, почев од дана
доношења овог решења.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.
Образложење
Досадашњи директор Установе Спортски
центар ''Бор'', Бор, Бојана Длбокић Дубочанин, из Бора,
разрешена је дужности директора пре истека мандата
Установе Спортски центар ''Бор'', Бор.
Нису се стекли услови за расписивање јавног
конкурса за именовање директора Установе Спортски
центар ''Бор'', Бор, и код таквог стања ствари потребно је
именовати вршиоца дужности директора Установе
Спортски центар ''Бор'', Бор.
Општинско веће општине Бор предложило је
Милана Илића, дипломираног инжењера заштите од
пожара, из Бора, да се именује за вршиоца дужности
директора Установе Спортски центар ''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 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: 022-222/2013-I
У Бору, 27. децембра 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.
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На основу члана 130. Закона о здравственој
заштити (''Сужбени гласник РС'', бр.107/05, 72/09др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 и 45/13-др. закон) и
члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист
општинe Бор'', бр. 7/08 и 3/13), Скупштина општине Бор,
на седници одржаној 27. децембра 2013. године, донела
је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу чланова Управног одбора Апотеке Бор

I
Разрешавају се дужности члана Управног
одбора Апотеке Бор, из реда запослених:
1. Марија Мердовић, дипломирани фармацеут
специјалиста,
2. Јасминка Илић, дипломирани фармацеут.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022-156/2013-I
У Бору, 27. децембра 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
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На основу члана 130. Закона о здравственој
заштити (''Сужбени гласник РС'', бр.107/05, 72/09др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 и 45/13-др. закон) и
члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист
општинe Бор'', бр. 7/08 и 3/13), Скупштина општине Бор,
на седници одржаној 27. децембра 2013. године, донела
је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу члана Надзорног одбора Апотеке Бор

I
Разрешава се Зорица Југовић, дипломирани
фармацеут специјалиста, дужности члана Надзорног
одбора Апотеке Бор, из реда запослених.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022-213/2013-I
У Бору, 27. децембра 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.
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На основу члана 130. Закона о здравственој
заштити (''Сужбени гласник РС'', бр.107/05, 72/09др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 и 45/13-др. закон) и
члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист
општинe Бор'', бр. 7/08 и 3/13), Скупштина општине Бор,
на седници одржаној 27. децембра 2013. године, донела
је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова Управног одбора Апотеке Бор
I
Именују се за члана Управног одбора Апотеке
Бор, из реда запослених:
1. Драгана Јовановић, дипломирани фармацеут,
2. Предраг Павловић, ецц.
Мандат именованима траје до истека мандата
Управног одбора који је именован Решењем број: 022155/2012-I од 24.12.2012. (''Службени листи општине
Бор'', бр. 15/12)
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022-212/2013-I
У Бору, 27. децембра 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.

252
На основу члана 130. Закона о здравственој
заштити (''Сужбени гласник РС'', бр.107/05, 72/09др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 и 45/13-др. закон) и
члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист
општинe Бор'', бр. 7/08 и 3/13), Скупштина општине Бор,
на седници одржаној 27. децембра 2013. године, донела
је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању члана Надзорног одбора Апотеке Бор

I
Именује се Душанка Савић, дипломирани
фармацеут, за члана Надзорног одбора Апотеке Бор из
реда запослених.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022-214/2013-I
У Бору, 27. децембра 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.

30. децембар 2013
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На основу члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општинe Бор'', бр. 7/08 и 3/13),
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 27.
децембра 2013. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу председника Комисије за стипендирање
и награђивање
I
Разрешава се Владимир Станковић, дужности
председника Комисије за стипендирање и награђивање,
на лични захтев.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 67-7/2013-I
У Бору, 27. децембра 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.
254
На основу члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општинe Бор'', бр. 7/08 и 3/13),
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 27.
децембра 2013. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању председника Комисије за стипендирање
и награђивање
I
Именује се Емина Перић, за председника
Комисије за стипендирање и награђивање.
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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.
Привремени орган општине Бор је Решењем
број: 022-168/2010-I од 23.7.2010. године именовао
Бојану Барбуловић, као представника
локалне
самоуправе, за члана Школског одбора Гимназије ''Бора
Станковић'' Бор.
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, укључујући и
председника, на лични захтев члана.
Именована је дана 11.7.2013. године на
писарници Општинске управе поднела оставку на
функцију члана Школског одбора Гимназије ''Бора
Станковић'' Бор.
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: 022-95/2013-I
У Бору, 27. децембра 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 67-10/2013-I
У Бору, 27. децембра 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.
255
На основу члана 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени гласник
РС'', бр. 72/09, 52/11 и 55/13), 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.
7/08 и 3/13), Скупштина општине Бор, на седници
одржаној дана 27. децембра 2013. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу члана Школског одбора
Гимназије ''Бора Станковић'' Бор
I
Разрешава се Бојана Барбуловић, удата
Радосављевић, дужности члана Школског одбора
Гимназије ''Бора Станковић'' Бор, представник локалне
самоуправе, на лични захтев.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.
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На основу члана 54. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.
72/09, 52/11 и 55/13), 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.
7/08 и 3/13), Скупштина општине Бор, на седници
одржаној дана 27. децембра 2013. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању члана Школског одбора
Гимназије ''Бора Станковић'' Бор
I
Именује се Ивана Павловић, за члана,
Школског одбора Гимназије ''Бора Станковић'' Бор,
представник локалне самоуправе.
Мандат именованој траје до истека мандата
Школског одбора који је именован Решењем број: 022168/2010-I од 23.7.2010. године (''Службени лист
општине Бор'', бр. 14/10).
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.

30. децембар 2013
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Об разложење
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 54. одређено је да чланове Школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне
самоуправе, а председника бирају чланови већином
гласова од укупног броја чланова. Школски одбор има 9
чланова, од којих су трећина представници локалне
самоуправе, а по трећину чланова предлажу наставничко
веће и савет родитеља школе тајним изјашњавањем.
Чланом 54. у ставу 11. је одређено да скупштина
јединице локалне самоуправе одлучује решењем о
предлогу овлашћеног предлагача.
Општинско веће Oпштине Бор је предложило
Ивану Павловић, као представника локалне самоуправе,
за новог члана Школског одбора Гимназије ''Бора
Станковић'' Бор, уместо Бојане Барбуловић, удате
Радосављевић, јер је разрешена дужности на лични
захтев.
Увидом у Извештај Полицијске управе Бор, стр.
пов. бр.2541/13, од 16.12.2013. године, утврђено је да
именована није осуђивана за кривична дела утврђена у
члану 54. став 10. тачка 1. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.
72/09, 52/11 и 55/13).
Сходно наведеном одлучено 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: 022-210/2013-I
У Бору, 27. децембра 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.
257
На основу члана 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени гласник
РС'', бр. 72/09, 52/11 и 55/13), 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.
7/08 и 3/13), Скупштина општине Бор, на седници
одржаној дана 27. децембра 2013. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу члана Школског одбора
ШОСО ''Видовдан'' Бор
I
Разрешава се Ана Давидовски, дужности члана
Школског одбора ШОСО ''Видовдан'' Бор, представник
локалне самоуправе, на лични захтев.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.
Об разложење
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
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чине по три представника запослених, родитеља и
јединице локалне самоуправе.
Скупштина општине Бор је Решењем број: 022146/2012-I од 05.9.2012. године
именовала Ану
Давидовски, као представника локалне самоуправе, за
члана Школског одбора ШОСО ''Видовдан'' Бор.
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, укључујући и
председника, на лични захтев члана.
Именована је дана 15.7.2013. године на
писарници Општинске управе поднела оставку на
функцију члана Школског одбора ШОСО ''Видовдан''
Бор.
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: 022-96/2013-I
У Бору, 27. децембра 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.
258
На основу члана 54. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.
72/09, 52/11 и 55/13), 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.
7/08 и 3/13), Скупштина општине Бор, на седници
одржаној дана 27. децембра 2013. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању члана Школског одбора
ШОСО ''Видовдан'' Бор
I
Именује се Весна Ђорђевић, за члана, Школског
одбора ШОСО ''Видовдан'' Бор, представник локалне
самоуправе.
Мандат именованој траје до истека мандата
Школског одбора који је именован Решењем број: 022137/2010-I од 23.7.2010. године (''Службени лист
општине Бор'', бр. 14/10).
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. одређено је да чланове Школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне
самоуправе, а председника бирају чланови већином
гласова од укупног броја чланова. Школски одбор има 9
чланова, од којих су трећина представници локалне
самоуправе, а по трећину чланова предлажу наставничко
веће и савет родитеља школе тајним изјашњавањем.
Чланом 54. у ставу 11. је одређено да скупштина
јединице локалне самоуправе одлучује решењем о
предлогу овлашћеног предлагача.

30. децембар 2013

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“

Општинско веће Oпштине Бор је предложило
Весну Ђорђевић, као представника локалне самоуправе,
за новог члана Школског одбора ШОСО ''Видовдан'' Бор,
уместо Ане Давидовски јер је разрешена дужности на
лични захтев.
Увидом у Извештај Полицијске управе Бор, стр.
пов. бр.2541/13, од 16.12.2013. године, утврђено је да
именована није осуђивана за кривична дела утврђена у
члану 54. став 10. тачка 1. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.
72/09, 52/11 и 55/13).
Сходно наведеном одлучено 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: 022-211/2013-I
У Бору, 27. децембра 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ивица Николић, с.р.
259
На основу члана 5. Решења о оснивању Савета
за координацију послова безбедности саобраћаја на
путевима (''Службени лист општине Бор'', бр. 21/10,
4/11), Општинско веће Општине Бор, на седници
одржаној дана 16. децембра 2012. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о констатовању престанка функције члана Савета за
координацију послова безбедности саобраћаја на
путевима
I
Констатује се да је Марији Велковој, престала
функција члана Савета за координацију послова
безбедности саобраћаја на путевима, због поднете
оставке.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 344-180/2013-IV
У Бору, 16. децембра 2013. године
ОПШ ТИНА БОР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ПРЕДСЕДНИК,
Саша Вукадиновић, с.р.
260
На основу члана 8. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима (''Службени гласник РС'', бр.
41/09, 53/10 и 111/11) и члана 67. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08), Општинско
веће Општине Бор, на седници одржаној дана 16.
децембра 2013. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о именовању члана Савета за координацију послова
безбедности саобраћаја на путевима
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I
Именује се Драгана Николић, за члана Савета за
координацију послова безбедности саобраћаја на
путевима.
Мандат именованој траје до истека мандата
Савета за координацију послова безбедности саобраћаја
на путевима који је именован Решењем број: 344-238/10IV од 17.12.2010. године (''Службени лист општине Бор'',
бр. 21/10).
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 344-202/2013-IV
У Бору, 16. децембра 2013. године
О ПШ Т И Н А Б О Р
ОПШ ТИНСКО ВЕЋЕ
ПРЕДСЕДНИК,
Саша Вукадиновић, с.р.
261
Председник општине Бор, на основу члана 44.
Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”
бр.129/07) , члана 69. става 4 Закона о буџетском
систему(“Службени гласник РС” бр.54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр. и
108/2013) и члана 24. Одлуке о буџету општине Бор за
2013.годину(«Службени лист општинe Бор» бр.15/2012,
7/2013, 16/2013 и 20/2013), у поступку извршења буџета
донео је
Решење
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Бор за 2013.годину(«Службени лист општинe
Бор» бр. 5/2012, 7/2013, 16/2013 и 20/2013) у разделу 2-«
Председник општине
и
Општинско веће» , са
економске класификације 499120 и позиције број 34 “Текућа резерва”, одобравају се средства у износу од
85.000,00 динара, ДОО „Бизнис инкубатор центру“ Бор,
као недостајућа средства за исплату другог дела зараде
за новембар 2013.године, по захтеву број 174/2013 од
26.12.2013.године,
За износ средстава од 85.000,00 динара смањује
се план позиције број 34-Текућа резерва, који уместо
затечених «4.707.410,00» динара, износи «4.622.410,00»
динара, а повећава се план позиције број 40 за
економскоу класификацију 451-“Субвенције-средства за
подстицај развоја пољопривреде и других делатности ”,
у оквиру раздела 2-«Председник општине и Општинско
веће
»,
функције
490-„Економски
послови
некласификовани на другом месту“
и уместо
планираних
«4.068.000,00 » динара
износи
“4.153.000,00” динара.
На основу промене описане у претходним
ставовима врше се адекватне промене подзбирова свуда
где је потребно у Одлуци о буџету општине Бор за
2013.годину.
II
Решење ступа на снагу даном доношења.
О извршењу овог решења стараће се Одељење
за финансије Општинске управе Бор.
III
Решење доставити :ДОО “Бизнис инкубатор
центру“ Бор, Одељењу за финансије Општинске управе ,
Управи за трезор и архиви.

30. децембар 2013

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“

IV
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Бор „.
ОПШ ТИНА БОР
Број: 401- 1021/ 2013-II
У Бору, 27.децембар 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
Саша Вукадиновић, с.р.
262
Председник општине Бор, на основу члана 44.
Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”
бр.129/07) , члана 69. става 4 Закона о буџетском
систему(“Службени гласник РС” бр.54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр. и
108/2013) и члана 24. Одлуке о буџету општине Бор за
2013.годину(«Службени лист општинe Бор» бр.15/2012,
7/2013, 16/2013 и 20/2013), у поступку извршења буџета
донео је
Решење
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Бор за 2013.годину(«Службени лист општинe
Бор» бр. 5/2012, 7/2013, 16/2013 и 20/2013) у разделу 2-«
Председник општине
и
Општинско веће» , са
економске класификације 499120 и позиције број 34 “Текућа резерва”, одобравају се средства у износу од
60.819,00 динара, Музеју рударства и металургије, по
Захтеву број 578 од 10.12.2013.године, за исплату
солидарне помоћи(због смрти мајке, запослене Виолете
Нешић), обзиром да такви трошкови нису планирани
Одлуком о буџету општине Бор за 2013.годину.
За износ средстава од 60.819,00 динара смањује
се план позиције број 34-Текућа резерва, који уместо
планираних «4.768.229,00» динара, износи «4.707.410,00»
динара, а повећава се план позиције број 95 за
економскоу класификацију 414-“Социјална давања
запосленима”, у оквиру раздела 4-« Општинска управа
Бор », главе 4.1. - « Установе у делатности културе » и
уместо затечених
« 763.819,00 » динара износи
«824.638,00 » динара.
За износ из става 2 повећава се планирана
апропријација Музеју рударства и металургије из
Прилога уз Раздео 4 , главе 4.1., подглаве 4.1.2.-Одлуке о
буџету општине Бор за 2013.годину на позицији број 95
и економској класификацији 414-“ Социјална давања
запосленима“ и уместо планираних «263.819,00» динара
износи «324.638,00» динара.
На основу промене описане у претходним
ставовима врше се адекватне промене подзбирова свуда
где је потребно у Одлуци о буџету општине Бор за
2013.годину.
II
Решење ступа на снагу даном доношења.
О извршењу овог решења стараће се Одељење
за финансије Општинске управе Бор.

III
Решење доставити: Музеју рударства и
металургије Бор, Одељењу за финансије Општинске
управе , Управи за трезор и архиви.
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IV
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Бор „.
ОПШ ТИНА

БОР

Број: 401- 961 / 2013-II
У Бору, 27.децембар 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
Саша Вукадиновић, с.р.
263
Председник општине Бор, на основу члана 44.
Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”
бр.129/07) , члана 69. става 4 Закона о буџетском
систему(“Службени гласник РС” бр.54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр. и
108/2013) и члана 24. Одлуке о буџету општине Бор за
2013.годину(«Службени лист општинe Бор» бр.15/2012,
7/2013, 16/2013 и 20/2013), у поступку извршења буџета
донео је
Решење
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Бор за 2013.годину(«Службени лист општинe
Бор» бр. 5/2012, 7/2013, 16/2013 и 20/2013) у разделу 2-«
Председник општине
и
Општинско веће» , са
економске класификације 499120 и позиције број 34 “Текућа резерва”, одобравају се средства у износу од
200.000,00 динара,
Установи „Центар за културу
општине Бор“, по Захтеву број
553-I/2013 од
06.12.2013.године, на име рекламе програма Установе од
јануара до децембра 2013.године, обзиром да такви
трошкови нису планирани Одлуком о буџету општине
Бор за 2013.годину.
За износ средстава од 200.000,00
динара
смањује се план позиције број 34-Текућа резерва, који
уместо планираних «4.968.229,00» динара, износи
«4.768.229,00» динара, а повећава се план позиције број
100 за економскоу класификацију 423-“Опште услуге по
уговору”, у оквиру раздела 4-« Општинска управа Бор »,
главе 4.1. - « Установе у делатности културе » и уместо
планираних
« 9.793.247,00 » динара износи
«9.993.247,00 » динара.
За износ из става 2 повећава се планирана
апропријација Установи „Центар за културу општине
Бор“ из Прилога уз Раздео 4 , главе 4.1., подглаве 4.1.3.Одлуке о буџету општине Бор за 2013.годину на
позицији број 100 и економској класификацији 423-“
Опште услуге по уговору“ и уместо планираних
«6.623.564,00» динара износи «6.823.564,00» динара.
На основу промене описане у претходним
ставовима врше се адекватне промене подзбирова свуда
где је потребно у Одлуци о буџету општине Бор за
2013.годину.
II
Решење ступа на снагу даном доношења.
О извршењу овог решења стараће се Одељење
за финансије Општинске управе Бор.
III
Решење доставити: Установи
„Центар за
културу општине Бор“ Бор, Одељењу за финансије
Општинске управе , Управи за трезор и архиви.

30. децембар 2013

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“

IV
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Бор „.
ОПШ ТИНА

БОР

Број: 401- 941 / 2013-II
У Бору, 27.децембар 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
Саша Вукадиновић, с.р.
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IV
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Бор „.
ОПШТИНА

БОР

Број: 401- 843 / 2013-II
У Бору, 27.децембар 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
Саша Вукадиновић, с.р.
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Председник општине Бор, на основу члана 44.
Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”
бр.129/07) , члана 69. става 4 Закона о буџетском
систему(“Службени гласник РС” бр.54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр. и
108/2013) и члана 24. Одлуке о буџету општине Бор за
2013.годину(«Службени лист општинe Бор» бр.15/2012,
7/2013, 16/2013 и 20/2013), у поступку извршења буџета
донео је
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На основу чл. 7. и 36. став 2. и 3. Закона
опревозу у друмском саобраћају („Сл. гласник РС“,
бр.46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06 и 31/11), чл. 4. став 1,
2. и 3. Одлуке о ауто-такси превозу путника („Службени
лист општине Бор“, бр.20/2010, 6/11, 9/11 и 8/12) и чл. 65.
став 1. тачка 19. Статута општине Бор („Службени лист
општине Бор“, бр.7/2008), Председник општине Бор
доноси

Решење
о употреби средстава текуће буџетске резерве

ГОДИШЊИ ПЛАН ПОТРЕБА ЗА ТАКСИ
ПРЕВОЗОМ ЗА 2014. ГОДИНУ

I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Бор за 2013.годину(«Службени лист општинe
Бор» бр. 5/2012, 7/2013, 16/2013 и 20/2013) у разделу 2-«
Председник општине
и
Општинско веће» , са
економске класификације 499120 и позиције број 34 “Текућа резерва”, одобравају се средства у износу од
30.000,00 динара, Установи „Центар за културу општине
Бор“, по Захтеву број 480-I/2013 од 06.11.2013.године,
за трошкове погребних услуга Стојановић Драгослава
(бившег директора биоскопа „Звезда“ и пензионера
Установе), обзиром да такви трошкови нису планирани
Одлуком о буџету општине Бор за 2013.годину.
За износ средстава од 30.000,00 динара смањује
се план позиције број 34-Текућа резерва, који уместо
планираних «4.998.229,00» динара, износи «4.968.229,00»
динара, а повећава се план позиције број 95 за
економскоу класификацију 414-“Социјална давања
запосленима”, у оквиру раздела 4-« Општинска управа
Бор », главе 4.1. - « Установе у делатности културе » и
уместо планираних
« 733.819,00 » динара износи
«763.819,00 » динара.
За износ из става 2 повећава се планирана
апропријација Установи „Центар за културу општине
Бор“ из Прилога уз Раздео 4 , главе 4.1., подглаве 4.1.3.Одлуке о буџету општине Бор за 2013.годину на
позицији број 95 и економској класификацији 414-“
Социјална давања запосленима“ и уместо планираних
«100.000,00» динара износи «130.000,00» динара.
На основу промене описане у претходним
ставовима врше се адекватне промене подзбирова свуда
где је потребно у Одлуци о буџету општине Бор за
2013.годину.
II
Решење ступа на снагу даном доношења.
О извршењу овог решења стараће се Одељење
за финансије Општинске управе Бор.
III
Решење доставити: Установи
„Центар за
културу општине Бор“ Бор, Одељењу за финансије
Општинске управе , Управи за трезор и архиви.

1 . Овим програмом утврђује се потребан број
такси возила у општини Бор за 2014. годину, чијим радом
се задовољавају потребе за овом врстом јавног
превоза.
2. Полазећи од потреба општине Бор, утврђује
се да је за 2014. годину за задовољење потреба за такси
превозом у општини Бор, потребан број од 120 такси
возила.
3. Обзиром да је програм донет у складу са
потребама у општини Бор, не може се даље вршити
регистрација такси возила.
4. Правна лица и предузетници који су на дан
почетка примене овог програма регистровани за
обављање такси превоза наставиће да обављају такси
превоз у складу са важећим прописима.
5. Програм ступа на снагу даном доношења, а
примењиваће се од 01. 01. 2014. године.
6. Овај програм објавити у „Службеном листу
општине Бор“.
У Бору, 30.12.2013. године
Број: 344-216/2013-II
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОР
Саша Вукадиновић, с.р.

30. децембар 2013

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“
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