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На основу члана 134. Закона о здравственој
заштити (''Службени гласник РС'', бр. 107/05, 72/09-др. закон,
88/10, 99/10 и 57/2011) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 12. октобра 2011.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању вршиоца дужности директора Апотеке Бор
I
Именује се мр пх спец Снежана Јанковић, из Бора,
за вршиоца дужности директора Апотеке Бор, на период од
шест месеци.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине
Бор''.

ЦЕНА : 80
ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:
4.000 ДИНАРА

Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 55. став 3. тачка 4. одређено је да ће
скупштина јединице локалне самоуправе разрешити, пре
истека мандата, поједине чланове, укључујући и
председника, ако овлашћени предлагач покрене иницијативу
за разрешење члана органа управљања због престанка основа
по коме је именован у орган управљања.
Имајући у виду напред наведено, Скупштина
општине Бор је одлучила као у диспозитиву овог решења.
Поука о правном средству: Против овог Решења
може се покренути управни спор, тужбом, у року од 30 дана
од дана пријема овог решења. Тужба се предаје Управном
суду у Београду непосредно или преко поште.
Број: 022-162/2011-I
У Бору, 12. октобра 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР

Број: 022-185/2011-I
У Бору, 12. октобра 2011. године

ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'',
бр. 72/09 и 52/2011), члана 192. Закона о општем управном
поступку (''Службени лист СРЈ'' бр. 33/97 и 31/01 и
''Службени гласник РС'' бр. 30/2010) и члана 43. Статута
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08)
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 12.
октобра 2011. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу члана Школског одбора
Техничке школе у Бору
Разрешава се Данијела Радисављевић, дужности
члана Школског одбора Техничке школе у Бору, представник
родитеља.
Образложење
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 54. одређено је да чланове органе
управљања установе именује и разрешава скупштина
јединице локалне самоуправе, а председника бирају чланови
већином гласова од укупног броја чланова. Привремени
орган Општине Бор је Решењем број: 022-161/2010-I од
23.07.2010. године именовао Данијелу Радисављевић, као
представника родитеља за члана Школског одбора Техничке
школе у Бору.
Техничка школа Бор је актом број: 614/16 од
13.09.2011. године обавестила Скупштину општине Бор да је
именованој престао основ по коме је именована у Школски
одбор.
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На основу члана 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'',
бр. 72/09 и 52/2011), члана 192. Закона о општем управном
поступку (''Службени лист СРЈ'' бр. 33/97 и 31/01 и
''Службени гласник РС'' бр. 30/2010) и члана 43. Статута
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08)
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 12.
октобра 2011. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању члана Школског одбора
Техничке школе у Бору
Именује се Слободан Мијалковић за члана
Школског одбора Техничке школе у Бору, представник
родитеља.
Мандат именованом траје до истека мандата
Управног одбора који је именован Решењем број: 022161/2010-I од 23.07.2010.године (''Службени лист општине
Бор'', бр. 14/2010).
Образложење
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 54. одређено је да чланове органа
управљања установе именује и разрешава скупштина
јединице локалне самоуправе, а председника бирају чланови
већином гласова од укупног броја чланова. Орган управљања
установе има 9 чланова, од којих су трећина представници
локалне самоуправе, а по трећину чланова предлажу
запослени и савет родитеља установе тајним изјашњавањем.
Чланом 54. у ставу 11. је одређено да скупштина јединице
локалне самоуправе одлучује решењем о предлогу
овлашћеног предлагача.
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Техничка школа у Бору, је актом бр. 614/16 од
13.09.2011. године, доставила предлог Савета родитеља, као
овлашћеног предлагача, за именовање новог члана Школског
одбора,
Слободана
Мијалковић
уместо
Данијеле
Радисављевић, која је разрешена дужности због престанка
основа по коме је именована у орган управљања.
Увидом у Извештај Полицијске управе Бор, стр.
пов. бр. 1210/11 од 10.09.2011. године, утврђено је да
именовани није осуђиван за кривична дела утврђена у члану
54. став 10. тачка 1. Закона о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 72/09 и 52/2011).
С обзиром да је овлашћени предлагач предложио
новог кандидата за члана Школског одбора, Скупштина
општине Бор је одлучила као у диспозитиву овог решења.
Поука о правном средству: Против овог Решења
може се покренути управни спор, тужбом, у року од 30 дана
од дана пријема овог решења. Тужба се предаје Управном
суду у Београду непосредно или преко поште.
Број: 022-186/2011-I
У Бору, 12. октобра 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
185
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),
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 12.
октобра 2011. године, донела је
РЕШ ЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама
Статута Народне библиотеке Бор
I
Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама
Статута Народне библиотеке Бор, који је донео Управни одбор
те установе на седници одржаној 04.10.2011. године.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине
Бор''.
Број: 110-29/2011-I
У Бору, 12. октобра 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
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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 и
101/2010) и члана 27. Одлуке о буџету општине Бор за
2011.годину(«Службени лист општинe Бор» бр.21/2010,
4/2011, 6/2011 и 9/2011), у поступку извршења буџета донео
је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
Из средстава утврђених
Одлуком о буџету
општине Бор за 2011.годину («Службени лист општинe Бор»
бр. 21/2010, 4/2011, 6/2011 и 9/2011), у разделу 1«Скупштина општине Бор, Председник општине
и
Општинско веће » , са економске класификације 499120 и
позиције број 19-“Текућа резерва”, одобравају се средства у
износу од 35.006,00 динара, Музеју рударства и металургије
Бор , за замену олука, обзиром да такви трошкови нису
планирани Одлуком о буџету општине Бор за 2011.годину.
За износ средстава од 35.006,00 динара смањује се
план позиције број 19-Текућа резерва,
који уместо
планираних “ 2.777.840,00 ” динара износи “2.742.834,00 ”
динара, а повећава се план позиције број 82 за економскоу
класификацију 425 -“Текуће поправке и одржавање”, у
оквиру раздела 3-«Општинска управа Бор», главе 3.1.«Установе у делатности културе» и уместо планираних
«2.032.300,00» динара износи “2.067.306,00” динара.
За износ
из става 2 повећава се планирана
апропријација Музеју рударства и металургије Бор из
Прилога уз Раздео 3 , главу 3.1. Одлуке о буџету општине
Бор за 2011.годину – подглаве 3.1.2.- „Музеј рударства и
металургије Бор“ на позицији број 82 и економској
класификацији 425-“Текуће поправке и одржавање” и уместо
планираних «168.500,00» динара износи «203.506,00»
динара.
На основу промене описане у претходним
ставовима врше се адекватне промене подзбирова свуда где
је потребно у Одлуци о буџету општине Бор за 2011.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 Бор, Управи
за трезор и архиви .

ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.

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

БОР

Број: 401- 703/ 2011-II
У Бору, 11.октобар 2011. године
Председник Општине Бор,
Небојша Виденовић, с,р.
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