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На основу члана 27. став 2. Закона о јавним
службама (''Службени гласник РС'', бр. 42/91 и 71/94) и
члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист општине
Бор'', бр.7/08) Скупштина општине Бор, на седници
одржаној дана 27. августа 2009. године, донела је
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На основу члана 27. став 2. Закона о јавним
службама (''Службени гласник РС'', бр. 42/91 и 71/94) и
члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист општине
Бор'', бр.7/08) Скупштина општине Бор, на седници
одржаној дана 27. августа 2009. године, донела је

ОДЛУКУ
О УКИДАЊУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ СПОРТСКИ
ЦЕНТАР ''БОР'' У БОРУ

ОДЛУКУ
О УКИДАЊУ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ОПШТИНЕ
БОР

Члан 1.
Укида се Јавна установа Спортски центар ''Бор'',
са седиштем у Бору, Улица Зелени булевар бб (у даљем
тексту: Установа), зато што не постоје услови за
обављање њене делатности јер не остварује утврђене
циљеве и задатке, а потребе за делатношћу ове установе
могу да се задовоље на рационалнији и економичнији
начин.
Члан 2.
Права, обавезе и средства Установе која чине:
непокретности, покретне ствари и новчана средства
преузима Општина Бор.

Члан 1.
Укида се Центар за културу општине Бор, са
седиштем у Бору, Улица Моше Пијаде 1 (у даљем тексту:
Установа), зато што не постоје услови за обављање њене
делатности јер не остварује утврђене циљеве и задатке, а
потребе за делатношћу ове установе могу да се задовоље
на рационалнији и економичнији начин.

Члан 3.
На основу ове одлуке, спровешће се поступак
редовне ликвидације, у складу са законом.

Члан 3.
На основу ове одлуке, спровешће се поступак
редовне ликвидације, у складу са законом.

Члан 4.
За ликвидационог управника, који ће спровести
поступак ликвидације Установе, одређује се Душан
Јањић, досадашњи вршилац дужности директора
Установе.
Члан 5.
Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи
Одлука о оснивању Јавне установе Спортски центар ''Бор''
(''Службени лист општина'', бр. 2/06 и 16/06 и ''Службени
лист општине Бор'', 13/08) и сви општи акти Установе.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.

Члан 4.
За ликвидационог управника, који ће спровести
поступак ликвидације Установе, одређује се Исидора
Ивановић, досадашњи вршилац дужности директора
Установе.
Члан 5.
Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи
Одлука о оснивању Центра за културу Општине Бор
(''Службени лист општина'', бр. 5/92 и 11/04 и ''Службени
лист општине Бор'', 10/08 и 13/08) и сви општи акти
Установе.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.

Број: 022-242/2009- I
У Бору, 27. августа 2009. године

Број: 022-243/2009- I
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Марковић с.р.

Члан 2.
Права, обавезе и средства Установе која чине:
непокретности, покретне ствари и новчана средства
преузима Општина Бор.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Марковић с.р.
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На основу члана 4. став 3. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и
123/07) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист
општине Бор'', бр. 7/08) Скупштина општине Бор, на
седници одржаној 27. августа 2009. године, донела је
О Д Л У К У
О ЛИКВИДАЦИЈИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''ШТАМПА, РАДИО И ФИЛМ'' БОР
Члан 1.
Јавно предузеће ’’Штампа, радио и филм’’, са
седиштем у Бору, ул. Моше Пијаде 19, (у даљем тексту:
ликвидациони субјект), престаје да постоји по спровођењу
ликвидације, и то под следећим условима:
1. Ликвидација се спроводи вансудски преко
ликвидационог управника.
2. За ликвидационог управника именује се
Милутин Антић, дипломирани новинар из Бора, Ул.
Данила Киша бр. 2/2.
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8. Осмог дана од дана доношења решења о
регистрацији покретања поступка ликвидације од стране
Агенције за привредне регистре престаје радни однос
свим запосленима у ликвидационом субјекту.
Ликвидациони управник може задржати на раду
одређени број запослених, чији рад буде сматрао
потребним у току поступка ликвидације.
Члан 2.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о оснивању Јавног предузећа ’’Штампа,
радио и филм’’ у Бору ("Службени лист општина", бр.
9/02-пречишћени текст и 13/06 и ’’Службени лист
општине Бор’’, бр. 13/08) и сви општи акти ЈП ’’ШРИФ’’
Бор.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 022-244/2009- I
У Бору, 27. августа 2009. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР

3. Даном ступања на снагу ове одлуке престају
да постоје сви органи ликвидационог субјекта и сва
њихова овлашћења прелазе на ликвидационог управника,
укључујући и овлашћење за заступање.
4. Овлашћује се председник Општине Бор, да у
име Општине Бор и ликвидационог субјекта закључи
уговор са ликвидационим управником, којим ће се
уредити дужности и права ликвидационог управника,
ликвидационог субјекта и Општине Бор у послу
ликвидације.
5. Овлашћује се председник Општине Бор или
лице које он овласти, да у року од три дана, од дана
ступања на снагу ове одлуке, уведе ликвидационог
управника у посао, тако што ће га, након потписаног
уговора о делу:
- представити запосленима у ликвидационом
субјекту,
- дати му кључеве од просторија и печат
ликвидационог субјекта,
- задужити запослене да му покажу све пословне
књиге и друге исправе ликвидационог субјекта, као и сву
његову имовину, како покретну тако и непокретну,
- дати примерак ове одлуке, исправе потребне за
регистрацију покретања ликвидације и депоновање
потписа ликвидационог управника у Регистру привредних
субјеката,
- пренети одређени износ средстава на рачун
ликвидационог субјекта, ако је празан, нужан за
отпочињање ликвидације и обавестити банке о покретању
ликвидације и о имену ликвидационог управника,
- предузети остале радње којима се омогућава
отпочињање ликвидације.
6. Овлашћује се председник Општине Бор или
лице које он овласти, да током ликвидације пружа сву
потребну помоћ ликвидационом управнику, како би се
ликвидациони поступак окончао што пре и уз што мање
трошкова.
7. Ликвидациони управник се задужује и
овлашћује да измени браве на улазним вратима пословних
просторија ликвидационог субјекта, одмах по увођењу у
посао, како би спречио улазак у њих неовлашћеним
лицима, којима је до тада улаз био слободан.

ПРЕДСЕДНИК,
Драган Марковић с.р.
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На основу члана 46. Закона о локалним изборима
(''Службени гласник РС'', бр.129/07) и члана 43. Статута
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.7/08)
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 27.
августа 2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о престанку мандата одборнику
Скупштине општине Бор
I
Утврђује се да је Зорану Јанковић, одборнику
Скупштине општине Бор, престао мандат одборника дана
27. августа 2009. године, због поднете оставке јер је
постављен за помоћника председника Општине.
Образ ложење
Именовани је дана 20.08.2009. године поднео
оставку на функцију одборника Скупштине општине из
разлога што је Решењем председника Општине Бор
постављен за помоћника председника Општине Бор дана
05.08.2009. године.
Обзиром да је именовани поднео оставку и
преузео функцију која је неспојива са функцијом
одборника, одлучено је као у диспозитиву.
Против овог решења може се изјавити жалба
Окружном суду у Зајечару у року од 48 часова од дана
доношења овог решења.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 02-50/2009-I
У Бору, 27. августа 2009. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Марковић с.р.

28. август 2009

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“
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На основу члана 47. став 6. Закона о локалним
изборима (“Службени гласник РС”, бр. 129/07) и члана 43.
Статута општине Бор („Службени лист општине Бор“, бр.
7/08) Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана
27. августа 2009. године, донела је
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На основу члана 4. став 2. Закона о комуналним
делатностима (''Службени гласник РС'', бр. 16/97 и 42/98)
и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист
општине Бор'', бр. 07/08), Скупштина општине Бор, на
седници одржаној 27. августа 2009.године, донела је

РЕШЕЊЕ
о престанку мандата одборнику
Скупштине општине Бор

ОДЛУКУ
О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

I
Утврђује се да је Сави Милићу, одборнику
Скупштине општине Бор, престао мандат дана 27. августа
2009. године, због поднете бланко оставке и Уговора.
Образ ложење
Обзиром да је подносилац Изборне листе СПСПУПС поднео бланко оставку и Уговор из члана 47. став
1. Закона о локалној самоуправи, одлучено је као у
диспозитиву.
Против овог решења може се изјавити жалба
Окружном суду у Зајечару у року од 48 часова од дана
доношења овог решења.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 02-51/2009-I
У Бору, 27. августа 2009. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Марковић с.р.
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На основу члана 56. став 6. Закона о локалним
изборима (''Службени гласник РС'', бр. 129/07) и члана 43.
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'',
бр.7/08) Скупштина општине Бор, на седници одржаној
дана 27. августа 2009. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА НОВИМ
ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОР
I
На основу Уверења Општинске изборне
комисије потврђују се мандати новим одборницима
Скупштине општине Бор, који су додељени у складу са
чланом 48. Закона о локалним изборима и то:
1.
2.

Драгославу Вајкићу и
Драгану Жикићу.

II
Ову одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 02-52/2009- I
У Бору, 27. августа 2009. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Марковић с.р.

Члан 1.
Овом одлуком уређују се услови и начин
организовања послова у обављању комуналне делатности
одржавања, уређења и коришћења јавних паркиралишта и
начин наплате накнаде за коришћење јавних
паркиралишта, као и услови за обављање послова
уклањања непрописно паркираних и напуштених возила
са јавних површина на територији општине Бор.
Члан 2.
Јавна паркиралишта, у смислу одредаба ове
одлуке, су јавне површине предвиђене урбанистичким
плановима за паркирање моторних возила, које су
доступне свим корисницима под познатим условима и
које су за ту намену одређене актом надлежног органа, у
складу са саобраћајно техничким условима.
Јавним паркиралиштима, у смислу одредбе ове
одлуке, не сматрају се посебне површине за паркирање
возила која припадају одређеном објекту (предузећу,
установи, такси - стајалишту и друго).
Члан 3.
Комуналну делатност из члана 1. ове одлуке
обавља предузеће које Општина оснује или предузеће,
односно предузетник коме Општина, решењем или
уговором, повери њено обављање, у складу са законом и
прописима Скупштине општине Бор, (у даљем тексту:
Предузеће).
Предузеће мора да испуњава услове за обављање
комуналне делатности прописане законом, овом одлуком
и другим прописима.
Члан 4.
Јавна паркиралишта могу бити: општа и посебна.
Општа паркиралишта су улична паркиралишта (
паркиралишта која су уређена или изграђена дуж
ивичњака под било којим углом паркирања) као и друге (
вануличне) површине, посебно уређене или изграђене и
обележене за паркирање моторних возила.
Посебна паркиралишта су објекти и површине
уређени и изграђени за паркирање моторних возила са
контролисаним уласком и изласком возила и унутрашњом
мрежом комуникације за возила и пешаке искључиво у
функцији паркирања.
Контрола уласка и изласка возила са посебног
паркиралишта врши се постављањем рампе или
постављањем објекта за наплату.
Општа и посебна паркиралишта могу бити
трајног и привременог карактера.
Корисник простора из члана 2. став 2. ове одлуке
може их уступати предузећу које ће те просторе уредити
као посебна паркиралишта.
Члан 5.
Јавна паркиралишта на којима се плаћа
паркирање, одређује решењем Општинско веће Општине
Бор на предлог Одељења за привреду и друштвене
делатности Општинске управе Општине Бор(у даљем
тексту: надлежно Одељење).

28. август 2009
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Решење из става 1. овог члана садржи: врсту
паркиралишта, назив улице, ближи опис локације, трајање
паркирања, категорију возила, врсту корисника, начин
плаћања, коришћење по повлашћеним условима, врсту
повлашћених корисника, као и критеријуме за коришћење
по повлашћеним условима и сл.
Време паркирања на појединим паркиралиштима
може бити ограничено или могу бити одређене зоне
паркирања у којима је време паркирања ограничено, што
се одређује Решењем из претходног става.
Члан 6.
Јавна паркиралишта обележавају се саобраћајном
сигнализацијом, у складу са прописима о безбедности
саобраћаја.
Јавна паркиралишта имају на видном месту
истакнуто обавештење које садржи: зоне, категорију
моторних возила која се могу паркирати, начин
паркирања и наплате, као и временско ограничење
коришћења јавног паркиралишта.
Члан 7.
О обележавању општих паркиралишта стара се
надлежно Одељење.
О одржавању и о обележавању посебних
паркиралишта стара се предузеће.
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Услове за паркирање из става 1. и 2. овог члана
утврђује надлежно Одељење, актом из члана 5. ове
одлуке.
III НАПЛАТА ПАРКИРАЊА
Члан 12.
За коришћење јавног паркиралишта корисник је
дужан да плати одговарајућу накнаду, коју утврђује
предузеће, за одређено време коришћења.
На ценовник предузећа Скупштина општине даје
сагласност.
За коришћење општег паркиралишта са
резервацијом корисник плаћа накнаду и локалну
комуналну таксу у складу са посебном одлуком.
Изузетно, коришћење обележеног паркинг места из става 1. и 3. овог члана, за инвалидна лица, из
члана 8. став 5. ове одлуке је бесплатно.
Члан 13.
Корисник јавног паркиралишта дужан је да:
1. плати коришћење паркинг-места према времену
задржавања на прописан начин,
2. поступа у складу са дозвољеним временом коришћења
паркинг-места утрвђеним актом из члана 5. ове одлуке,
3. користи паркинг-место у складу са саобраћајним
знаком, хоризонталном и вертикалном сигнализацијом
којима је означено паркинг-место.

II КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА
Члан 8.
Јавна паркиралишта се користе за паркирање
моторних возила правних, физичких лица и предузетника
(у даљем тексту: корисник).
Корисником паркиралишта, у смислу одредаба
ове одлуке сматра се возач или власник возила, ако возач
није идентификован.
Надлежно Одељење дужно је да на општем
паркиралишту одреди паркинг - места за возила инвалида.
Предузеће је дужно да уз сагласност надлежног
Одељења одреди паркинг - места за возила инвалида на
посебним паркиралиштима.
Под инвалидима у смислу одредаба ове одлуке,
сматрају се лица са оштећеним доњим екстремитетима
изнад 70% , лица која имају право на пратиоце и лица која
су власници или корисници возила која имају уграђене
ручне команде, којима је ово право утврђено решењем
надлежног органа. Надлежно Одељење издаје налепницу знак, за означавање возила ове категорије корисника.
Члан 9.
Посебна паркиралишта се могу, изузетно, по
одобрењу надлежног Одељења, привремено користити за
друге намене (за потребе ауто - школе, забавних и
спортских манифестација и друго).
Члан 10.
Теретна возила, аутобуси, прикључна возила,
камп приколице и трактори не могу се паркирати на
јавним површинама, осим ако је режим паркирања
утврђен актом из члана 5. ове одлуке за та возила.
Члан 11.
Надлежно Одељење може посебним актом,
изузетно, одобрити резервацију паркинг - места на
општим паркиралиштима државним органима, органима
јединице локалне самоуправе, јавним службама, страним
представницима,
другим
правним
лицима
и
предузетницима.
Резервацију општих паркиралишта надлежно
Одељење из става 1. овог члана може одобрити и
инвалидним лицима из члана 8. став 5. ове одлуке.

Члан 14.
Возила хитне медицинске помоћи, полиције,
Војске Србије, ватрогасна возила кад у току интервентних
акција користе опште паркиралиште, не плаћају услугу
паркирања.
Члан 15.
Поједини корисници (станари, инвалиди,
корисници пословних простора) могу јавна паркиралишта
користити као повлашћени корисници, односно без
накнаде, под условима и на начин утврђен од стране
надлежног Одељења.
Повлашћеним корисницима из става 1. овог
члана предузеће издаје повлашћену паркинг - карту, која
се може користити искључиво за возило за које је ова
карта и издата.
Члан 16.
За коришћење услуге корисник је дужан да у
возилу поседује важећу паркинг - карту или паркирање
плати електронским путем, што евидентира предузеће.
Корисник паркиралишта је дужан да:
а) истакне купљену паркинг - карту с унутрашње стране
ветробранског стакла возила или плати паркирање путем
мобилног телефона и
б) користи исправно паркинг - карту и у њу унесе тачне
податке.
Истицањем
паркинг
карте,
односно
заустављањем возила на паркинг - месту, ако се плаћање
врши електронским путем, корисник прихвата прописане
услове за коришћење јавног паркиралишта.
Куповином паркинг - карте корисник стиче
право коришћења паркинг - места.
Предузеће нема обавезу чувања возила и не
сноси одговорност за оштећење или крађу возила.
Члан 17.
Контролу паркирања, односно исправност
коришћења јавних - паркиралишта, врше овлашћени
контролори предузећа.
Контролори
предузећа
имају
службену
легитимацију и носе службена одела.
Предузеће издаје легитимацију и утврђује изглед
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службеног одела.
Члан 18.
Корисник који поступа супротно одредбама
чланова 13. и 16. став 2. ове одлуке дужан је да плати
доплатну карту.
Налог за плаћање доплатне паркинг - карте
издаје овлашћени контролор и уручује га кориснику. Када
контролор није у могућности да уручи налог кориснику,
причвршћује га на возилу.
Достављање налога за плаћање доплатне карте
на начин из става 2. овог члана сматра се уредним и
доцније оштећење или уништење налога нема утицај на
ваљаност достављања и не одлаже плаћање доплатне
паркинг - карте.
Корисник паркирања дужан је да поступи по
примљеном налогу и плати доплатну паркинг - карту, у
року од осам дана, на начин назначен у налогу.
IV ЗАБРАНЕ
Члан 19.
На јавним паркиралиштима забрањено је:
1) паркирање возила супротно саобраћајном знаку,
хоризонталној и вертикалној сигнализацији (паркирање на
преплатном паркинг - месту, ометање коришћења
паркиралишта и др.),
2) паркирање нерегистрованог возила,
3) остављање неисправног или хаварисаног возила,
односно прикључног возила, без сопственог погона,
4) вршити заузимање паркинг - места путем ограђивања
или ометање паркирања других возила,
5) на паркинг - месту постављати ограде или сличне
препреке, без одобрења управе надлежне за послове
саобраћаја,
6) прање и поправка возила и друге радње које доводе до
прљања и уништавања јавног паркинга.
Члан 20.
У случајевима када се јавна паркиралишта
користе супротно одредбама чланова 13., 16. став 2. и 19.
ове одлуке, комунални инспектор наредиће возачу, ако је
присутан, да одмах уклони возило са паркиралишта,
односно јавних површина које нису одређене за
паркирање, под претњом принудног извршења.
Уколико се корисник не налази на лицу места,
комунални инспектор ће донети решење којим ће
наложити да се возило уклони у року од 15 минута, под
претњом принудног извршења. Ово решење се
причвршћује на возило, уз назначење дана и часа када је
причвршћено, а тиме се сматра и да је достављање
извршено.
Принудно извршење из става 1. и 2. овог члана
спроводи се по донетом закључку о дозволи извршења од
стране комуналног инспектора, употребом специјалног
возила.
Члан 21.
Трошкови уклањања возила по налогу
комуналног инспектора употребом специјалног возила
наплаћује се кориснику према ценовнику који утврђује
предузеће.
V
УСЛОВИ
ЗА
ОБАВЉАЊЕ
ПРЕМЕШТАЊА ВОЗИЛА

ПОСЛОВА

Члан 22.
Предузеће обезбеђује возило, опрему и
запослене за премештање непрописно паркираних и
напуштених возила на подручју општине Бор, ограђени
простор за чување возила и дежурну службу за чување и
издавање возила.
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Напуштеним возилима, сматрају се она возила на
којима нема видних обележја о власништву и за које је
према стању у коме се налазе очигледно да су напуштена
као и возила за која познати власник није поступио по
налогу за уклањање, а био је упозорен да ће се у случају
да их сам не уклони, сматрати напуштеним.
Члан 23.
Потребу
премештања
возила,
утврђује
овлашћено лице МУП-а, Секретаријат у Бору или
комунални инспектор Општинске управе Бор (у даљем
тексту: овлашћено лице), у оквиру надлежности одређене
законом и другим прописима.
По утврђеној потреби за премештање возила,
овлашћено лице издаје Предузећу налог за премештање
возила.
Уз налог за премештање возила, овлашћено лице
прилаже фотографију возила са места прекршаја и
записник о стању возила пре премештања.
Штету на возилу које се премешта насталу у
току премештања или чувања сноси Предузеће.
Овлашћено лице дужно је да присуствује
премештању возила.
Члан 24.
Поступак премештања возила започиње по
истеку 15 минута од момента утврђене потребе за
премештањем возила.
Поступак премештања возила сматра се
започетим када се на позив овлашћеног лица започне
подизање возила на возило за премештање возила.
За премештање, одвожење и чување возила
корисник плаћа накнаду, коју утврђује Предузеће уз
сагласност Општинског већа.
Након плаћања накнаде из става 2. овог члана
корисник може преузети возило.
Корисник који је одбио да плати накнаду, а
преузме возило, дужан је да плати накнаду за премештање
у двоструком износу у поступку пред надлежним судом.
Налог за плаћање из става 4. овог члана има
снагу веродостојне исправе у поступку судског извршења.
За напуштена возила и возила која корисници
нису преузели, Предузеће прописује услове под којима се
возило може преузети.
VI НАДЗОР
Члан 25.
Надзор над применом одредаба ове одлуке и над
законитошћу рада предузећа врши Одељење за привреду
и друштвене делатности Општинске управе Бор.
Послове инспекцијског надзора над применом
ове одлуке и аката донетих на основу ове одлуке врши
комунални инспектор.
VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 26.
Новчаном казном од 10.000,00 до 100.000,00
динара казниће се за прекршај предузеће ако:
1. на прописан начин не одржава, не уређује, не опрема и
обележава посебна паркиралишта (члан 7. став 2.),
2. на посебним паркиралиштима не остави паркинг-места
за возила инвалида (члан 8. став 3. и 4.).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
новчаном казном од 500,00 до 5.000,00 динара одговорно
лице у предузећу.
Члан 27.
Новчаном казном од 5.000,00 до 50.000,00
динара казниће се за прекршај предузеће или друго
правно лице ако:

28. август 2009

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“

БРОЈ 10

94

1. користи јавно паркиралиште супротно одредбама члана
11.,
2. користи јавно паркиралиште супротно одредбама члана
15.,
3. не поступи у складу са одредбама члана 13. и 16. став
2.,
4. поступа супротно одредбама члана 19..
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
новчаном казном од 500,00 до 5.000,00 динара одговорно
лице у правном лицу.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
предузетник новчаном казном од 5.000,00 до 50.000,00
динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
физичко лице новчаном казном од 500,00 до 5.000,00
динара.
Члан 28.
Новчаном казном од 500,00 до 5.000,00 динара
казниће се за прекршај контролор уколико не носи
службено одело или службену легитимацију.

граду Крагујевцу и општинама Бор и Врање и привредних
субјеката, без обзира на седиште фирме који инвестирају
сопствена средства у програме и пројекте на територији
општине Бор, а којима се подстиче запошљавање и
оживљавање производње, а који нису правноснажно
окончани, до дана ступања на снагу Одлуке о измени
Одлуке о грађевинском земљишту (''Службени лист
општине Бор'', бр.13/08) окончаће се по одредбама ове
Одлуке''.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
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На основу члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр.7/08) Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 27. августа 2009.
године, донела је

Члан 29.
Општинско веће Општине Бор, на предлог
надлежног Одељења донеће акт из члана 5. ове одлуке у
року од 60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 30.
Предузеће је дужно да у року од 90 дана од дана
оснивања предузећа или поверавања обављања ове
делатности другом предузећу, односно предузетнику из
члана 3. став 1. ове одлуке закључи уговор са
телекомуникационим оператером који ће пружати услуге
плаћања путем мобилног телефона.
Члан 31.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу општине Бор".
Број: 352-612/2009-I
У Бору, 27. августа 2009. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Марковић с.р.
173
На основу члана 76. став 2. и члана 81. став 4.
Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'',
бр.47/03 и 34/06) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр.7/08) Скупштина
општине Бор, на седници одржаној 27. августа 2009.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ГРАЂЕВИНСКОМ
ЗЕМЉИШТУ
Члан 1.
У Одлуци о грађевинском земљишту (''Службени
лист општина'', бр.14/03, 4/04, 11/05 и 7/07 и ''Службени
лист општинe Бор'', бр.13/08) у члану 60. иза става 1.
додаје се став 2. који гласи:
''Поступци давања у закуп непосредном
погодбом грађевинског земљишта у државној својини,
покренути по захтеву лица која су корисници кредита чији
је захтев усвојио Управни одбор Фонда за развој
Републике Србије из средстава предвиђених Програмом за
подстицање запошљавања и оживљавања производње у

Број: 463-94/09-I
У Бору, 27. августа 2009. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Марковић с.р.

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА
УНАПРЕђЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ИЗБЕГЛИХ И
ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА
У ОПШТИНИ БОР 2009-2013 ГОДИНЕ
Члан 1.
Усваја се Локални акциони план за унапређење
положаја избеглих и интерно расељених лица у општини
Бор 2009-2013 године.
Члан 2.
План из претходног члана представља основ
деловања, буџетског финансирања и реализације на
територији општине Бор.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.
Број:024-2/2009-I
У Бору, 27. августа 2009. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Марковић с.р.
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На основу члaна 32. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07) и члана
43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'',
бр. 7/08), Скупштина општине Бор, на седници одржаној
дана 27. августа 2009. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕГИЈЕ ЗА
МЛАДЕ ОПШТИНЕ БОР
Члан 1.
Општина Бор приступа изради Стратегије за
младе општине Бор .
Члан 2.
Под Стратегијом за младе општине Бор

(у
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даљем тексту: Стратегија), у смислу ове одлуке,
подразумева се плански документ који обухвата
принципе, вредности, ставове, идеје, као и активности у
циљу побољшања квалитета живота младих.
Члан 3.
Циљ израде Стратегије је да се одреди улога
општине према младима, могућа улога младих према
друштву, као и начини за успостављање партнерског
односа. Стратегија треба да прецизно дефинише: права,
улоге и одговорности, као и јасне, институционалне
механизме који ће младима отворити простор за деловање
и помоћи им да нађу своје место у друштву.
Члан 4.
Полазну основу за формулисање Стратегије
представља Национална стратегија за младе.
Члан 5.
Ради спровођења ове одлуке, Скупштина
општине Бор (у даљем тексту: Скупштина) именује Савет
за за младе (у даљем тексту: Савет), чији је задатак да
координира и надзире процес израде Стратегије, да
учествује у изради, да разматра Стратегију по фазама
припреме, предложену од стране Радног тима и даје
Председнику Општине на даљу надлежност.
Савет чини пет чланова, и то: три представника
које предлаже општина Бор, а два представника
невладиних организација и удружења која се баве
питањима младих регистрованих на подручју општине
Бор.
Чланове Савета именује Скупштина решењем.
Саветом руководи Председник општине Бор.
Савет доноси Пословник о раду.
Члан 6.
Стручне, административне и организационе
послове за Савет ће обављати Одељење за привреду и
друштвене делатности Општинске управе Бор.
Члан 7.
У циљу спровођења ове одлуке и израде
Стратегије, образоваће се Радни тим за израду Стратегије
(у даљем тексту: Радни тим) кога чине представници
Општинске управе, стручњаци ангажовани у установама и
институцијама,
јавним
предузећима,
невладиним
организацијама, удружењима, као и остали представници
из јавног, приватног и цивилног сектора.
Чланове Радног тима именује Председник
општине Бор својим решењем.
Радом Радног тима руководи члан Општинског
већа задужен за спорт, омладину и културу.
Основни задатак радног тима је руковођење,
израда и праћење остваривања припреме Стратегије.
Ближи задаци Радног тима биће дефинисани кроз
пројектни задатак, који усваја Савет, најкасније 30 дана од
дана формирања Савета.
Члан 8.
Одељење за привреду и друштвене делатности
Општинске управе Бор пружа подршку Радном тиму, кроз
обезбеђење простора за рад и кадрове, техничку помоћ
током израде Стратегије, достављање свих званичних
релевантних података и др.
Члан 9.
Током израде Стратегије биће организовани
форуми за стручне и јавне расправе, округли столови и
радионице, на којима ће се усаглашавати предложена
решења. У њихов рад могу бити укључени и сви остали
заинтересовани учесници, како би се обезбедила
партиципација и транспарентност процеса одлучивања и
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правовремено обавештавање јавности.
Члан 10.
Рок за израду Стратегије је 6 (шест) месеци од
дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 11.
За реализацију ове одлуке задужено је Одељење
за привреду и друштвене делатности Општинске управе
Бор.
Члан 12.
Средства за праћење процеса и израду Стратегије
обезбедити из буџета општине Бор.
Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу општине Бор".
Број:56-2/2009-I
У Бору, 27. августа 2009. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Марковић с.р.
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На основу члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној 27. августа 2009.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОР
Члан 1.
У Одлуци о накнадама одборника Скупштине
општине Бор (''Службени лист општина'', бр. 11/04 и
„Службени лист општине Бор“, бр. 10/08) у члану 2. став
1. после речи: ''од'' , уместо броја: ''5'' треба да стоји број:
''4''. У истом ставу после речи: ''односно у висини од''
уместо броја: ''3'' треба да стоји број: ''2''.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 120-29/2009-I
У Бору, 27. августа 2009. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Марковић с.р.
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На основу члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр.7/08), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној 27. августа 2009.
године, донела је
ОДЛУКУ
О РАДНОПРАВНОМ СТАТУСУ ИЗАБРАНИХ ЛИЦА
У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ БОР
Члан 1.
Члан Општинског већа Синиша Сараковић (у
даљем тексту: изабрано лице) је на сталном раду у
Општинском већу Општине Бор (у даљем тексту: Веће).
Права по основу става 1. овог члана изабрано
лице остварује у Већу.

28. август 2009
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Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.
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6.Лица ометена у развоју.

Члан 2.
Административно-мандатна комисија одлучује о
правима изабраног лица из члана 1. ове одлуке.
Члан 3.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о радноправном статусу председника Скупштине
општине и члана Општинског већа (''Службени лист
општине Бор'', бр. 10/08).
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Решење ступа на снагу даном дошења.
IV
Ово решење објавити у ''Службени лист општине
Бор''.
Број: 344-115/2009-I
У Бору, 27. августа 2009. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР

Број: 120-30/2009-I
У Бору, 27. августа 2009. године

ПРЕДСЕДНИК,
Драган Марковић с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Марковић с.р.
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На основу члана 23. Закона о комуналним
делатностима (''Службени гласник РС'', бр.16/97 и 42/98) и
члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист општине
Бор'', бр.7/2008) Скупштина општине Бор, на седници
одржаној дана 27. августа 2009.године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на цене јавног превоза путника
ДОО ''Бортравел'' Бор на градским и приградским
линијама на подручју општине Бор
I
Даје се сагласност на цене јавног превоза
путника ДОО ''Бортравел'' Бор, на
градским и
приградским линијама на подручју општине Бор и то:
ЦЕНА ПОЈЕДИНАЧНИХ КАРАТА:
ЗОНА
УДАЉЕНОСТ
ЦЕНА
ЗОНА 1
0-5 км
30,00 динара
ЗОНА 2
>5-10 км
40,00 динара
ЗОНА 3
>10-20 км
70,00 динара
ЗОНА 4
>20-30 км
100,00 динара
ЗОНА 5
>30-45 км
120,00 динара
ЦЕНА МЕСЕЧНИХ КАРАТА:
ЗОНА
УДАЉЕНОСТ
ЦЕНА
ЗОНА 1
0-5 км
1.000,00 динара
ЗОНА 2
>5-10 км
1.300,00 динара
ЗОНА 3
>10-20 км
2.300,00 динара
ЗОНА 4
>20-30 км
3.300,00 динара
ЗОНА 5
>30-45 км
4.000,00 динара
Ученици средњих школа за било коју
1.000,00 динара
зону
II
ПРАВО НА БЕСПЛАТНУ МЕСЕЧНУ
КАРТУ
У ЈАВНОМ ЛИНИЈСКОМ ПРЕВОЗУ
ИМАЈУ СЛЕДЕЋИ КОРИСНИЦИ:
1.Ученици основних школа и запослени у
основном и средњем образовању,
2.Лица старија од 70 година чија су месечна
примања испод минималне зараде остварене у Републици
Србији у месецу који претходи месецу у коме се издаје
карта,
3.Слепи, оболели од МПС и церебралне
парализе,
4.Ратни и мирнодопски војни инвалиди,
5.Цивилни инвалиди рата,
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На основу члана 18. Правилника о мерилима за
утврђивање цена у дечијим установама ( ''Службени
гласник РС'', бр. 1/93 и 6/96 ) и члана 43. Статута општине
Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној 27. августа 2009.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о утврђивању висине учешћа родитеља у цени услуга у
Установи за децу ''Бамби'' Бор
I
Утврђује се висина учешћа родитеља у цени
услуга у Установи за децу ''Бамби'' Бор и то :
- за целодневни боравак деце учешће износи 3.040,00 динара месечно
за полудневни боравак припремног
предшколског програма учешће износи -820,00 динара
месечно,
- за целодневни боравак деце припремног
предшколског програма - 1.820,00 динара.
Цена из става 1. овог
примењивати од 01.09.2009. године.

решења

ће

се

II
Ступањем на снагу овог решења престаје да важи
решење број: 022-72/2007-I од 14. јуна 2007. године.
III
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022 -247/2009-I
У Бору, 27. августа 2009. године,
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Марковић с.р.

28. август 2009
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На основу члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08) Скупштина
општине Бор, на седници одржаној 27. августа 2009.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о одређивању чланoва Скупштине
Самачког смештаја Д.О.О. Бор
I
За чланове Скупштине Самачког смештаја
Д.О.О. Бор, који ће представљати Општину Бор, као
једног од оснивача Самачког смештаја Д.О.О. Бор,
одређују се:
1.
2.

Синиша Сараковић и
Горан Пауновић.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
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На основу члана 12. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Службени гласник РС'', бр.25/00, 25/02 и 107/05) и члана
43. Статута општине Бор (''Службени лист општинe Бор'',
бр.7/08) Скупштина општине Бор, на седници одржаној
дана 27. августа 2009. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу чланова Управног одбора
ЈП ''Дирекција за изградњу Бора'' у Бору
I
Разрешавају се дужности чланова Управног
одбора ЈП ''Дирекција за изградњу Бора'' Бор из реда
представника запослених, и то:
1. Боривоје Јовановић и
2. Миланка Филиповски.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022-250/2009-I
У Бору, 27. августа 2009. године

Број: 022-248/2009-I
У Бору, 27. августа 2009. године,
С КУ ПШ ТИН А ОПШ Т ИНЕ Б ОР

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР

ПРЕДСЕДНИК,
Драган Марковић с.р.

ПРЕДСЕДНИК,
Драган Марковић с.р.
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На основу члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08) Скупштина
општине Бор, на седници одржаној 27. августа 2009.
године, донела је
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На основу члана 12. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Службени гласник РС'', бр.25/00, 25/02 и 107/05) и члана
43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'',
бр.7/08) Скупштина општине Бор, на седници одржаној
дана 27. августа 2009. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о одређивању члана Управног одбора
Самачког смештаја Д.О.О. Бор

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова Управног одбора
ЈП ''Дирекција за изградњу Бора'' у Бору

I
Лидија Гомиџеловић, одређује се за члана
Управног одбора Самачког смештаја Д.О.О. Бор, који ће
представљати Општину Бор, као једног од оснивача
Самачког смештаја Д.О.О. Бор.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.

I
У Управни одбор ЈП ''Дирекција за изградњу
Бора'' Бор из реда представника запослених за чланове
именују се:
1.
2.

Радомир Недељковић и
Снежана Стојчић.

Мандат именованима траје до истека мандата
Управног одбора.

Број: 022-249/2009-I
У Бору, 27. августа 2009. године,
С КУ ПШ ТИН А ОПШ Т ИНЕ Б ОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Марковић с.р.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022-251/2009-I
У Бору, 27. августа 2009. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Марковић с.р.

28. август 2009

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“

184
На основу члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08) и члана 9.
Одлуке о формирању Еколошког фонда општине Бор
(''Службени лист општина'', бр. 19/06) Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 27. августа 2009.
године, донела је
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II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022-253/2009-I
У Бору, 27. августа 2009. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу председника, заменика председника и
чланова Управног одбора Еколошког фонда општине
Бор
I
Разрешавају се дужности у Управном одбору
Еколошког фонда општине Бор, и то:
- председник
Снежана Шербула;
- заменик председника
Зринка Милановић;
- чланови:
1. Драган Ранђеловић;
2. Јасмина Лилић;
3. Данијела Урошевић;
4. Бранислав Живановић
5. Дејан Вацић.

ПРЕДСЕДНИК,
Драган Марковић с.р.
186
На основу члана 53. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'',
бр.62/03 и 58/04) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр.7/08) Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 27. августа 2009.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу чланова Школског одбора
ОШ ''3.октобар'' у Бору
I
Разрешавају се дужности чланова у Школском
одбору ОШ ''3. октобар'' у Бору:
- представници локалне самоуправе:

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

1. Ивана Пајкић,
2. Никола Лучић и
3. Ивица Младеновић.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.

Број: 022-252/2009-I
У Бору, 27. августа 2009. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Марковић с.р.

Број: 022-254/2009-I
У Бору, 27. августа 2009. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР

185
На основу члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08) и члана 9.
Одлуке о формирању Еколошког фонда општине Бор
(''Службени лист општина'', бр. 19/06) Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 27. августа 2009.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању председника, заменика председника и
чланова Управног одбора Еколошког фонда општине
Бор
I
У Управни одбор Еколошког фонда општине Бор
именују се:
- за председника
Зринка Милановић;
- за заменика председника
др Злата Марковић;
- за чланове:
1. Анета Станковић;
2. Драгана Живковић;
3. Мирољуб Милановић;
4. Радомир Миловановић;
5. Дејан Вацић.
Мандат именованима траје до истека мандата
Управног одбора.

ПРЕДСЕДНИК,
Драган Марковић с.р.
187
На основу члана 53. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'',
бр.62/03 и 58/04) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр.7/08) Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 27. августа 2009.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова Школског одбора
ОШ ''3. октобар'' у Бору
I
У Школски одбор ОШ ''3. октобар'' у Бору
именују се за чланове:
- представници локалне самоуправе:
1. Јелена Димитријевић,
2. Веселка Ристић и
3. Јелена Стојменовић.
Мандат именованима траје до истека мандата
Школског одбора.

28. август 2009
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II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.

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

Број: 022-255/2009-I
У Бору, 27. августа 2009. године

Број: 022-257/2009-I
У Бору, 27. августа 2009. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР

ПРЕДСЕДНИК,
Драган Марковић с.р.
188
На основу члана 53. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'',
бр.62/03 и 58/04) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр.7/08) Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 27. августа 2009.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу чланова Школског одбора
ОШ ''Бранко Радичевић'' у Бору
I
Разрешавају се дужности чланова у Школском
одбору ОШ ''Бранко Радичевић'' у Бору:

ПРЕДСЕДНИК,
Драган Марковић с.р.
190
На основу члана 53. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'',
бр.62/03 и 58/04) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр.7/08) Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 27. августа 2009.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу чланова Школског одбора
ОШ ''Душан Радовић'' у Бору
I
Разрешавају се дужности чланова у Школском
одбору ОШ ''Душан Радовић'' у Бору:

- представници локалне самоуправе:

- представници локалне самоуправе:

1. Драган Ђорђевић и
2. Бора Ћирић.

1. Виолета Вучко и
2. Перислав Јовановић.

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

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

Број: 022-256/2009-I
У Бору, 27. августа 2009. године

Број: 022-258/2009-I
У Бору, 27. августа 2009. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР

ПРЕДСЕДНИК,
Драган Марковић с.р.

ПРЕДСЕДНИК,
Драган Марковић с.р.

189
На основу члана 53. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'',
бр.62/03 и 58/04) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр.7/08) Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 27. августа 2009.
године, донела је

191
На основу члана 53. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'',
бр.62/03 и 58/04) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр.7/08) Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 27. августа 2009.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова Школског одбора
ОШ ''Бранко Радичевић'' у Бору

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова Школског одбора
ОШ ''Душан Радовић'' у Бору

I
У Школски одбор ОШ ''Бранко Радичевић'' у
Бору именују се за чланове:

I
У Школски одбор ОШ ''Душан Радовић'' у Бору
именују се за чланове:

- представници локалне самоуправе:

- представници локалне самоуправе:

1. Срђан Јевтовић и
2. Бранислав Николић.

1. Саша Јоновић и
2. Јасмина Лилић.

Мандат именованима траје до истека мандата
Школског одбора.

Мандат именованима траје до истека мандата
Школског одбора.

28. август 2009
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II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.

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

Број: 022-259/2009-I
У Бору, 27. августа 2009. године

Број: 022-261/2009-I
У Бору, 27. августа 2009. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР

ПРЕДСЕДНИК,
Драган Марковић с.р.

ПРЕДСЕДНИК,
Драган Марковић с.р.

192
На основу члана 53. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'',
бр.62/03 и 58/04) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр.7/08) Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 27. августа 2009.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу чланова Школског одбора
ОШ ''Свети Сава'' у Бору

194
На основу члана 53. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'',
бр.62/03 и 58/04) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр.7/08) Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 27. августа 2009.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу члана Школског одбора
ОШ ''Вук Караџић'' у Бору

I
Разрешавају се дужности чланова у Школском
одбору ОШ ''Свети Сава'' у Бору:

I
Разрешава се Миланче Николић дужности члана
у Школском одбору ОШ ''Вук Караџић'' у Бору из реда
представника локалне самоуправе.

- представници локалне самоуправе:
1. Зорица Андрејић и
2. Крунослав Констадиновић.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022-262/2009-I
У Бору, 27. августа 2009. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР

Број: 022-260/2009-I
У Бору, 27. августа 2009. године

ПРЕДСЕДНИК,
Драган Марковић с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Марковић с.р.
193
На основу члана 53. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'',
бр.62/03 и 58/04) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр.7/08) Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 27. августа 2009.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова Школског одбора
ОШ ''Свети Сава'' у Бору
I
У Школски одбор ОШ ''Свети Сава'' у Бору
именују се за чланове:
- представници локалне самоуправе:
1. Славко Симов и
2. Горан Топаловић.
Мандат именованима траје до истека мандата
Школског одбора.

195
На основу члана 53. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'',
бр.62/03 и 58/04) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр.7/08) Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 27. августа 2009.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању члана Школског одбора
ОШ ''Вук Караџић'' у Бору
I
Именује се Дарко Стојановић за члана Школског
одбора ОШ ''Вук Караџић'' у Бору из реда представника
локалне самоуправе.
Мандат именованом траје до истека мандата
Школског одбора.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022-263/2009-I
У Бору, 27. августа 2009. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Марковић с.р.

28. август 2009
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196
На основу члана 53. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'',
бр.62/03 и 58/04) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр.7/08) Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 27. августа 2009.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу чланова Школског одбора
ОШ ''Станоје Миљковић'' у Брестовцу

198
На основу члана 53. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'',
бр.62/03 и 58/04) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр.7/08) Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 27. августа 2009.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу чланова Школског одбора
ОШ ''Ђура Јакшић'' у Кривељу

I
Разрешавају се дужности чланова у Школском
одбору ОШ ''Станоје Миљковић'' у Брестовцу:

I
Разрешавају се дужности чланова у Школском
одбору ОШ ''Ђура Јакшић'' у Кривељу:

- представници локалне самоуправе:

- представници локалне самоуправе:

1. Дејан Будић,
2. Татијана Геочеловић и
3. Драган Благојевић.

1. Стеван Божић,
2. Славко Симов и
3. Борислав Петровић.

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

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

Број: 022-264/2009-I
У Бору, 27. августа 2009. године

Број: 022-266/2009-I
У Бору, 27. августа 2009. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР

ПРЕДСЕДНИК,
Драган Марковић с.р.
197
На основу члана 53. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'',
бр.62/03 и 58/04) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр.7/08) Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 27. августа 2009.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова Школског одбора
ОШ ''Станоје Миљковић'' у Брестовцу
I
У Школски одбор ОШ ''Станоје Миљковић'' у
Брестовцу именују се за чланове:

ПРЕДСЕДНИК,
Драган Марковић с.р.
199
На основу члана 53. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'',
бр.62/03 и 58/04) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр.7/08) Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 27. августа 2009.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова Школског одбора
ОШ ''Ђура Јакшић'' у Кривељу
I
У Школски одбор ОШ ''Ђура Јакшић'' у Кривељу
именују се за чланове:
- представници локалне самоуправе:

- представници локалне самоуправе:
1. Дејан Несторовић,
2. Срђан Соринкановић и
3. Саша Марковић.
Мандат именованима траје до истека мандата
Школског одбора.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022-265/2009-I
У Бору, 27. августа 2009. године

1. Јасна Мартиновић,
2. Зоран Јанковић и
3. Лила Првуловић.
Мандат именованима траје до истека мандата
Школског одбора.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022-267/2009-I
У Бору, 27. августа 2009. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Марковић с.р.

ПРЕДСЕДНИК,
Драган Марковић с.р.

28. август 2009

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“

200
На основу члана 53. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'',
бр.62/03 и 58/04) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр.7/08) Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 27. августа 2009.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу чланова Школског одбора
ОШ ''Петар Радовановић'' у Злоту
I
Разрешавају се дужности чланова у Школском
одбору ОШ ''Петар Радовановић'' у Злоту:
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202
На основу члана 53. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'',
бр.62/03 и 58/04) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр.7/08) Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 27. августа 2009.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу чланова Школског одбора
ШОМО ''Миодраг Васиљевић'' у Бору
I
Разрешавају се дужности чланова у Школском
одбору ШОМО ''Миодраг Васиљевић'' у Бору:
- представници локалне самоуправе:

- представници локалне самоуправе:
1. Бојан Радивојевић,
2. Слободан Максимовић и
3. Маја Велкановић.

1. Милутин Јоцић и
2. Миодраг Зајкесковић.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.

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

Број: 022-268/2009-I
У Бору, 27. августа 2009. године

Број: 022-270/2009-I
У Бору, 27. августа 2009. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР

ПРЕДСЕДНИК,
Драган Марковић с.р
201
На основу члана 53. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'',
бр.62/03 и 58/04) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр.7/08) Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 27. августа 2009.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова Школског одбора
ОШ ''Петар Радовановић'' у Злоту
I
У Школски одбор ОШ ''Петар Радовановић'' у
Злоту именују се за чланове:

ПРЕДСЕДНИК,
Драган Марковић с.р.
203
На основу члана 53. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'',
бр.62/03 и 58/04) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр.7/08) Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 27. августа 2009.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова Школског одбора
ШОМО ''Миодраг Васиљевић'' у Бору
I
У Школски одбор ШОМО ''Миодраг Васиљевић''
у Бору именују се за чланове:

- представници локалне самоуправе:
- представници локалне самоуправе:
1. Радивоје Станојевић и
2. Драгослав Петријановић.
Мандат именованима траје до истека мандата
Школског одбора.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022-269/2009-I
У Бору, 27. августа 2009. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Марковић с.р.

1. Милован Матовић,
2. Горан Симић и
3. Томислав Пиљевић.
Мандат именованима траје до истека мандата Школског
одбора.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022-271/2009-I
У Бору, 27. августа 2009. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Марковић с.р.

28. август 2009
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204
На основу члана 53. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'',
бр.62/03 и 58/04) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр.7/08) Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 27. августа 2009.
године, донела је

206
На основу члана 53. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'',
бр.62/03 и 58/04) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр.7/08) Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 27. августа 2009.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу чланова Школског одбора
ШОСО "Видовдан'' у Бору

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу чланова Школског одбора
Гимназије ''Бора Станковић'' у Бору

I
Разрешавају се дужности чланова у Школском
одбору ШОСО "Видовдан'' у Бору:

I
Разрешавају се дужности чланова у Школском
одбору Гимназије ''Бора Станковић'' у Бору:

- представници локалне самоуправе:

- представници локалне самоуправе:

1. Зорка Ђорђевић,
2. Саша Јоновић и
3. Влајинка Величковић.

1. Будимир Милутиновић,
2. Драган Костадиновић и
3. Леонида Ступаревић.

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

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

Број: 022-272/2009-I
У Бору, 27. августа 2009. године

Број: 022-274/2009-I
У Бору, 27. августа 2009. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Марковић с.р.

ПРЕДСЕДНИК,
Драган Марковић с.р.
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На основу члана 53. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'',
бр.62/03 и 58/04) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр.7/08) Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 27. августа 2009.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова Школског одбора
ШОСО "Видовдан'' у Бору
I
У Школски одбор ШОСО "Видовдан'' у Бору
именују се за чланове:

207
На основу члана 53. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'',
бр.62/03 и 58/04) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр.7/08) Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 27. августа 2009.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова Школског одбора
Гимназије ''Бора Станковић'' у Бору
I
У Школски одбор Гимназије ''Бора Станковић'' у
Бору именују се за чланове:

- представници локалне самоуправе:
- представници локалне самоуправе:
1. Љубинка Станојевић,
2. Едита Цоловић и
3. Сузана Пауновић.

1. Биљана Јоновић,
2. Лидија Јока и
3. Сузана Цветковић.

Мандат именованима траје до истека мандата
Школског одбора.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022-273/2009-I
У Бору, 27. августа 2009. године

Мандат именованима траје до истека мандата
Школског одбора.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022-275/2009-I
У Бору, 27. августа 2009. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Марковић с.р.

ПРЕДСЕДНИК,
Драган Марковић с.р.

28. август 2009
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На основу члана 53. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'',
бр.62/03 и 58/04) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр.7/08) Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 27. августа 2009.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу чланова Школског одбора
Техничке школе у Бору

210
На основу члана 53. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'',
бр.62/03 и 58/04) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр.7/08) Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 27. августа 2009.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу чланова Школског одбора
Економско-трговинске школе у Бору

I
Разрешавају се дужности чланова у Школском
одбору Техничке школе у Бору:

I
Разрешавају се дужности чланова у Школском одбору
Економско-трговинске школе у Бору:

- представници локалне самоуправе:

- представници локалне самоуправе:

1. Сања Јакшић,
2. Душан Јањић и
3. Небојша Петковић.

1. Надежда Пелемиш Фајнишевић,
2. Андријана Бузариновић и
3. Драган Мишић.

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

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

Број: 022-276/2009-I
У Бору, 27. августа 2009. године

Број: 022-279/2009-I
У Бору, 27. августа 2009. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР

ПРЕДСЕДНИК,
Драган Марковић с.р.

209
На основу члана 53. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'',
бр.62/03 и 58/04) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр.7/08) Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 27. августа 2009.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова Школског одбора
Техничке школе у Бору
I
У Школски одбор Техничке школе у Бору
именују се за чланове:
- представници локалне самоуправе:
1. Слободанка Вејић,
2. Жика Златић и
3. Мирослав Милановић.

ПРЕДСЕДНИК,
Драган Марковић с.р.
211
На основу члана 53. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'',
бр.62/03 и 58/04) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр.7/08) Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 27. августа 2009.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова Школског одбора
Економско-трговинске школе у Бору
I
У Школски одбор Економско-трговинске школе
у Бору именују се за чланове:
- представници локалне самоуправе:
1. Јованка Рајковић,
2. Гордана Вељковић и
3. Александер Илић.
Мандат именованима траје до истека мандата
Школског одбора.

Мандат именованима траје до истека мандата
Школског одбора.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.

Број: 022-277/2009-I
У Бору, 27. августа 2009. године

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022-279/2009-I
У Бору, 27. августа 2009. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Марковић с.р.

ПРЕДСЕДНИК,
Драган Марковић с.р.

28. август 2009
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212
На основу члана 53. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'',
бр.62/03 и 58/04) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр.7/08) Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 27. августа 2009.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу чланова Школског одбора
Машинско-електротехничке школе у Бору
I
Разрешавају се дужности чланова у Школском
одбору Машинско-електротехничке школе у Бору:
- представници локалне самоуправе:

1. Даца Глигоријевић и
2. Ненад Гачић.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022-280/2009-I
У Бору, 27. августа 2009. године
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214
На основу 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), Општинско веће Општине Бор, на седници
одржаној 05. августа 2009. године, донело је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ САЈТА ОПШТИНЕ БОР
I
Овом одлуком се приступа изради сајта општине
Бор.
II
Задужује се Општинска управа Општине Бор да
покрене поступк јавне набавке за израду сајта општине
Бор у складу са Законом о јавним набавкама.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.
Број:09-3/2009- IV
У Бору, 05. августа 2009. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОР

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Марковић с.р.

213
На основу члана 53. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'',
бр.62/03 и 58/04) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр.7/08) Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 27. августа 2009.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова Школског одбора
Машинско-електротехничке школе у Бору
I
У Школски одбор Машинско-електротехничке
школе у Бору именују се за чланове:
- представници локалне самоуправе:
1. Бранислав Живановић и
2. Радиша Тодоровић.
Мандат именованима траје до истека мандата
Школског одбора.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022-281/2009-I
У Бору, 27. августа 2009. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Марковић с.р.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОР,
Бранислав Ранкић с.р.

215
На основу 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), Општинско веће Општине Бор, на седници
одржаној 05. августа 2009. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о образовању Савета за управљање миграцијама и
трајна решења избеглих и расељених лица
I
Образује се Савет за управљање миграцијама и
трајна решења избеглих и расељених лица (у даљем
тексту: Савет), као радно тело Општинског већа Општине
Бор.
II
Задатак Савета је да:
- сагледава и прати стање и проблеме избеглих, прогнаних
и расељених лица и предлаже приоритете за њихово
решавање на основу реалних могућности,
- предлаже стратешки план за побољшање положаја
избеглих, прогнаних и расељених лица, са циљем да се
подстакне њихова социјална интеграција, и појединачне
акционе планове ради унапређења начина решавања
проблема ових лица, као и инструменте за реализацију и
праћење ових планова,
- иницира и подстиче развој партнерства између локалне
самоуправе, надлежних установа и институција, и
невладиних
организација
које
се
баве
овом
проблематиком,
- прати и координира рад стручних, хуманитарних и
других невладиних организација и удружења грађана, који
се баве пружањем помоћи избеглим, прогнаним и
расељеним лицима,
- прати остваривање законске заштите и покреће
иницијативе за измене и допуне прописа ради унапређења

28. август 2009
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положаја избеглих, прогнаних и расељених лица,
- учествује у изради програма за формирање базе података
избеглих, прогнаних и расељених лица, њиховим
потребама и доступним услугама, као и о институцијама и
невладиним организацијама које се баве пружањем
социјално-здравствених и других услуга овим лицима,
- предлаже активности усмерене на унапређење сарадње
са земљама порекла избеглих, прогнаних и расељених
лица,
- сарађује са Комесаријатом за избеглице Републике
Србије,
- покреће иницијативе, усмерава и прати реализацију
утврђених програма и информише јавност и Општинско
веће Општине Бор о активностима Савета.
III
Савет има председника, заменика председника и
5 чланова.
Председник Општине Бор образоваће Савет из
претходног става у року од 3 дана од дана доношења овог
решења.
IV
Састанке Савета сазива председник Комисије.
На питања која нису регулисана овим решењем
сходно се примењују одредбе Пословника о раду
Општинског већа Општине Бор о раду радних тела.
V
Стручне, административне и техничке послове за
потребе Савета, обављаће Општинска управа – Одељење
за привреду и друштвене делатности.
VI
Ово решење објавити у "Службеном листу
општине Бор".
Број: 02-47/2009- IV
У Бору, 05. августа 2009. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОР,
Бранислав Ранкић с.р.
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На основу члана 65. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08), члана 3. Одлуке
о стамбеним односима (''Службени лист општина'', бр.
11/01, 6/03, 15/04, 15/05 и 1/08) и члана 4. Одлуке о
начину, условима и роковима коришћења и враћања
средстава солидарности (''Службени лист општине'', бр.
23/01, 6/03, 15/04 и 7/07), председник Општине Бор, донео
је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању председника и чланова
Комисије за задовољење стамбених потреба
I
Разрешавају се дужности
задовољење стамбених потреба:
- Драган Жикић, председник;
- чланови:
1. Славиша Карабашевић,
2. Јасмина Николић,
3. Драган Величковић,
4. Борислав Миловановић.

у

Комисији

за
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II
У Комисију за задовољење стамбених потреба
именују се:
- За председника
др Предраг Балашевић,
- за чланове:
1. Љубиша Цокић, 3. октобар 89/13
2. Бобан Остојић, В.Пелагића 73
3. Дејан Вељковић, 3. октобар 115/12
4. Саша Јоновић, 7. јули 20/1, 062/422 803.
III
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 360-123/2009-II
У Бору, 13. јула 2009. године
О П Ш Т И Н А

Б О Р

ПРЕДСЕДНИК,
Бранислав Ранкић с.р.
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На основу члана 65. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'' бр. 7/08), председник
Општине Бор, донео је
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за спорт
I
Образује се Комисија за спорт ( у даљем тексту:
Комисија), у следећем саставу:
1. Завиша Журж, за председника;
2. Симо Мастиловић, за заменика председника;
3. Миливоје Јаношевић, за члана;
4. Момчило Костантиновић, за члана;
5. Јелена Живковић, за члана.
II
Задатак Комисије је да распоређује средства из
буџета општине Бор директно спортским организацијама
за реализацију програма у области спорта до краја ове
буџетске године.
III
Састанке Комисије сазива председник Комисије.
На питања која нису регулисана овом одлуком
сходно се примењују одредбе Пословника о раду
Општинског већа општине Бор о раду радних тела.
IV
Административно-техничке послове за потребе
Комисије обављаће Општинска управа Бор – Одељење за
финансије и Одељење за привреду и друштвене
делатности.
V
Ово решење објавиће се у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 66-5/2009-II
У Бору, 27.07.2009 године
О П Ш Т И Н А

Б О Р

ПРЕДСЕДНИК,
Бранислав Ранкић с.р.
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На основу члана члана 65. тачка 16. Статута
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08),
председник Општине Бор, дана 12. августа 2009. године,
донео је
ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ КООРДИНАЦИОНОГ ОДБОРА ЗА
БОРБУ ПРОТИВ ДРОГА У ОПШТИНИ БОР
Члан 1.
Овом одлуком, у складу са Стратегијoм за борбу
против дрога у Републици Србији за период 2009-2013,
оснива се Координациони одбор за борбу против дрога у
општини Бор као помоћно тело (у даљем тексту: Одбор),
уређује се, састав и избор чланова Одбора, надлежност и
друга питања од значаја за рад Одбора.
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Члан 9.
Одбор подноси председнику општине
извештај о свом раду и предузетим активностима.

Бор

Члан 10.
Активности Одбора биће доступне јавности и
транспарентна кроз редовна медијска извештавања.
Члан 11.
Ову одлуку објавити у "Службеном листу
општине Бор".
Број: 02-48/2009-I
У Бору, 12. августа 2009. године
ОПШ ТИНА БОР

Члан 2.
Одбор се оснива као стручно, саветодавно радно
тело, које чине представници сектора: органа Општинске
управе, здравства, образовања, полицијске управе,
социјалне заштите, цивилног сектора, медија и
представника младих.
Члан 3.
Избор и именовање чланова Одбора заснива се
на
принципима
компетентности
за
проблем,
професионалности,
одговорности
у
раду,
транспарентности,
мултидисциплинарности
и
међусекторској заступљености и доследности у приступу
за рад у континуитету.
Члан 4.
Средства за рад Одбора обезбеђују се у буџету
општине, а могу се обезбеђивати и из других извора у
складу са законом.
Члан 5.
Одбор има 7 чланова, укључујући и председника
Одбора.
Председник Одбора представља Одбор, заказује
и председава седницама, потписује акта Одбора и обавља
друге послове, у складу са овом одлуком.
Председник Одбора има заменика који га
замењује у случају његове одсутности или спречености да
обавља своју дужност.
Заменик председника се одређује актом о избору
председника и чланова Одбора.
Члан 6.
Одбор ће у року од два месеца, од дана
оснивања, сачинити Локални Акциони план за борбу
против дрога заснован на Акционом плану за спровођење
Стратегије за борбу против дрога у Републици Србији,
именовати чланове секторских пододбора (образовања,
здравства, информисања, за доследну примену донетих
мера органа управе и спровођење позитивних норми у
областима значајним у борби против дрога, рад са
породицом) који ће из својих области предложити
конкретне мере на смањењу наркоманске понуде.
Члан 7.
Секторски пододбори формираће своје тимове и
сачинити конкретне планере акција и секције у школама,
засноване на Општем Акционом плану борбе против
дрога, који ће се, усвојени од стране Одбора уврстити у
годишњи школски план и примењивати.
Члан 8.
Одбор ће у року од месец дана, од дана
оснивања, сачинити Правилник о раду и Протокол
интерсекторске сарадње за координацију свих сектора за
рано откривање, пријављивање, праћење проблема,
потреба и покретање акције.

ПРЕДСЕДНИК,
Бранислав Ранкић с.р.
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На основу члана 65. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'' бр. 7/08), председник
Општине Бор, донео је
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за утврђивање основа и висине
накнаде штете настале услед уједа паса луталица
I
Образује се Комисија за утврђивање основа и
висине накнаде штете настале услед уједа паса луталица (
у даљем тексту: Комисија), у следећем саставу:
Милутин Симић, за председника;
Невенка Мирошевић, за члана;
Милена Стројић, за члана.
II
Задатак Комисије је да:
- разматра захтеве за накнаду штете настале
услед уједа паса луталица са пратећом документацијом,
које је доставило Општинско јавно правобранилаштво;
- да по разматрању захтева упути предлог
Општинском јавном правобранилаштву да прихвати и са
оштећеним лицем закључи вансудско поравнање о
накнади штете на висину новчаног износа који предложи
или одбије захтев.
- да предлог образложи и упути Општинском
јавном правобранилаштву најкасније у року од 15 дана од
дана пријема захтева.
III
Састанке Комисије сазива председник Комисије.
На питања која нису регулисана овом одлуком
сходно се примењују одредбе Пословника о раду
Општинског већа општине Бор о раду радних тела.
1.
2.
3.

IV
Административно-техничке послове за потребе
Комисије обављаће Општинска управа Бор –Служба за
скупштинске послове.
V
Ово решење објавиће се у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 401-380/2009-II
У Бору, 13.08.2009 године
ОПШ ТИНА БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Бранислав Ранкић с.р.

28. август 2009
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На основу члана 65. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'' бр. 7/08), председник
Општине Бор, донео је

општине Бор'' (''Службени лист општине Бор'' број: 1/07)
даје

РЕШЕЊЕ
о образовању Савета за управљање миграцијама

У уводном делу Одлуке уместо датума ''24. јуна
2009. године'', треба да стоји датум ''24. јула 2009. године''.
На крају Одлуке уместо датума ''24. јуна 2009.
године'', треба да стоји датум ''24. јула 2009. године''.

I
Образује се Савет за управљање миграцијама у
следећем саставу:

ИСПРАВКА

СКУПШ ТИНА ОПШ ТИНЕ БОР
Сузана Радовановић, за председника;
Славиша Станковић, за заменика
председника;
6. Виолета Вучковић, за члана;
7. Драган Новаковић, за члана;
8. Драган Јанкуцић, за члана;
9. Љубинка Станојевић, за члана
10. Весна Гушевац, за члана.
4.
5.

II
Ово решење објавиће се у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 02-49/2009-II
У Бору, 13.08.2009 године
О ПШ Т И Н А Б О Р
ПРЕДСЕДНИК,
Бранислав Ранкић с.р.
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На основу члана 65. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'' бр. 7/08), председник
Општине Бор, донео је
РЕШЕЊЕ
о измени Решења о образовању Комисије за спорт
I
У Решењу о образовању Комисије за спорт, број:
66-5/2009-II од 27.07.2009. године, у тачки I врше се
следеће измене:
Уместо: ''Члана, Јелена Живковић'', треба да
стоји: ''Члана, Небојша Бућан''.
Уместо: ''Члана, Момчило Костантиновић'',
треба да стоји ''Члана, Станиша Аксић.
II
Ово решење објавиће се у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 66-16/2009-II
У Бору, 26.08.2009 године
ОПШ ТИНА БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Бранислав Ранкић с.р.

По сравњењу са изворним текстом, утврђено је
да се у Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету
општине Бор за 2009. годину објављеном у ''Службеном
листу општине Бор'' број 9/09, поткрала грешка, па се на
основу члана 7. Одлуке о објављивању општинских
прописа и других аката и о издавању ''Службеног листа

СЕКРЕТАР,
Слободан Баџа с.р.

28. август 2009

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“

БРОЈ 10

109

САДРЖАЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
166. Одлука о укуидању Јавне установе Спортски центар ''Бор'' у Бору ..............................................................................
167. Одлука о укидању Центра за културу општине Бор........................................................................................................
168. Одлука о ликвидацији Јавног предузећа ''Штампа, радио и филм'' Бор ......................................................................
169. Решење о престанку мандата одборнику Скупштине општине Бор..............................................................................
170. Решење о престанку мандата одборнику Скупштине општине Бор..............................................................................
171. Одлука о потврђивању мандата новим одборницима Скупштине општине Бор..........................................................
172. Одлука о јавним паркиралиштима ....................................................................................................................................
173. Одлука о допуни Одлуке о грађевинском земљишту........................................................................................................
174. Одлука о усвајању Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих и интерно
расељених лица у општини Бор 2009-2013 године............................................................................................................
175. Одлука о приступању изради стратегије за младе општине Бор.......................................................................................
176. Одлука о измени Одлуке о накнадама одборника Скупштине општине Бор...................................................................
177. Одлука о радноправном статусу изабраних лица у органима општине Бор ....................................................................
178. Решење о давању сагласности на цене јавног превоза путника ДОО ''Бортравел'' Бор
на градским и приградским линијама на подручју општине Бор ....................................................................................
179. Решење о утврђивању висине учешћа родитеља у цени услуга у Установи за децу ''Бамби'' Бор.................................
180. Решење о одређивању чланoва Скупштине Самачког смештаја Д.О.О. Бор .................................................................
181. Решење о одређивању члана Управног одбора Самачког смештаја Д.О.О. Бор .............................................................
182. Решење о разрешењу чланова Управног одбора ЈП ''Дирекција за изградњу Бора'' у Бору...........................................
183. Решење о именовању чланова Управног одбора ЈП ''Дирекција за изградњу Бора'' у Бору............................................
184. Решење о разрешењу председника, заменика председника и чланова
Управног одбора Еколошког фонда општине Бор...............................................................................................................
185. Решење о именовању председника, заменика председника и чланова
Управног одбора Еколошког фонда општине Бор................................................................................................................
186. Решење о разрешењу чланова Школског одбора ОШ ''3.октобар'' у Бору.........................................................................
187. Решење о именовању чланова Школског одбора ОШ ''3. октобар'' у Бору........................................................................
188. Решење о разрешењу чланова Школског одбора ОШ ''Бранко Радичевић'' у Бору..........................................................
189. Решење о именовању чланова Школског одбора ОШ ''Бранко Радичевић'' у Бору.........................................................
190. Решење о разрешењу чланова Школског одбора ОШ ''Душан Радовић'' у Бору.............................................................
191. Решење о именовању чланова Школског одбора ОШ ''Душан Радовић'' у Бору.............................................................
192. Решење о разрешењу чланова Школског одбора ОШ ''Свети Сава'' у Бору.....................................................................
193. Решење о именовању чланова Школског одбора ОШ ''Свети Сава'' у Бору....................................................................
194. Решење о разрешењу члана Школског одбора ОШ ''Вук Караџић'' у Бору.....................................................................
195. Решење о именовању члана Школског одбора ОШ ''Вук Караџић'' у Бору.....................................................................
196. Решење о разрешењу чланова Школског одбора ОШ ''Станоје Миљковић'' у Брестовцу..............................................
197. Решење о именовању чланова Школског одбора ОШ ''Станоје Миљковић'' у Брестовцу..............................................
198. Решење о разрешењу чланова Школског одбора ОШ ''Ђура Јакшић'' у Кривељу..........................................................
199. Решење о именовању чланова Школског одбора ОШ ''Ђура Јакшић'' у Кривељу..........................................................
200. Решење о разрешењу чланова Школског одбора ОШ ''Петар Радовановић'' у Злоту.....................................................
201. Решење о именовању чланова Школског одбора ОШ ''Петар Радовановић'' у Злоту....................................................
202. Решење о разрешењу чланова Школског одбора ШОМО ''Миодраг Васиљевић'' у Бору.............................................
203. Решење о именовању чланова Школског одбора ШОМО ''Миодраг Васиљевић'' у Бору............................................
204. Решење о разрешењу чланова Школског одбора ШОСО "Видовдан'' у Бору...............................................................
205. Решење о именовању чланова Школског одбора ШОСО "Видовдан'' у Бору...............................................................
206. Решење о разрешењу чланова Школског одбора Гимназије ''Бора Станковић'' у Бору ..............................................
207. Решење о именовању чланова Школског одбора Гимназије ''Бора Станковић'' у Бору...............................................
208. Решење о разрешењу чланова Школског одбора Техничке школе у Бору ...................................................................
209. Решење о именовању чланова Школског одбора Техничке школе у Бору ..................................................................
210. Решење о разрешењу чланова Школског одбора Економско-трговинске школе у Бору.............................................
211. Решење о именовању чланова Школског одбора Економско-трговинске школе у Бору.............................................
212. Решење о разрешењу чланова Школског одбора Машинско-електротехничке школе у Бору....................................
213. Решење о именовању чланова Школског одбора Машинско-електротехничке школе у Бору......................................

89
89
90
90
91
91
91
94
94
94
95
95
96
96
97
97
97
97
98
98
98
98
99
99
99
99
100
100
100
100
101
101
101
101
102
102
102
102
103
103
103
103
104
104
104
104
105
105

110

БРОЈ 9

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“

24. јула 2009

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
214. Одлука о изради сајта општине Бор...........................................................................................................................
215. Решење о образовању Савета за управљање миграцијама и трајна решења избеглих и расељених лица .........

105
105

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
216. Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Комисије за задовољење стамбених потреба..............
217. Решење о образовању Комисије за спорт .......................................................................................................................
218. Одлука о оснивању координационог одбора за борбу против дрога у општини Бор.................................................
219. Решење о образовању Комисије за утврђивање основа и висине накнаде штете настале услед уједа паса луталица....
220. Решење о образовању Савета за управљање миграцијама...................................................................................................
221. Решење о измени Решења о образовању Комисије за спорт ...............................................................................................
Исправка Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Бор за 2009. годину..................................................

ИЗДАВАЧ: Општина Бор – Служба за скупштинске послове, ул. Моше Пијаде 3 Бор
ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Слободан Баџа, tel: 422 330
ТЕЛЕФОНИ: Редакција 423 255 lok. 140; Служба претплате 423 255 lok. 149
УПЛАТНИ РАЧУН: 840 – 745151843 – 03, остали приходи у корист нивоа Општине Бор,
позив на број 97 17-027
ШТАМПА: Служба за скупштинске послове

106
106
107
107
108
108
108

111

БРОЈ 9

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“

24. јула 2009

