СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ БОР

ГОДИНА: VII
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2013. ГОДИНЕ

ЦЕНА : 80
ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:
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106
На основу члана 30. Закона о предшколском
васпитању и образовању (''Службени гласник РС'',
бр.18/10) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени
лист општине Бор'', бр. 7/08 и 3/13), Скупштина општине
Бор, на седници одржаној дана 05. јула 2013. године
донела је
ОДЛУКУ
О БРОЈУ ДЕЦЕ У ВАСПИТНИМ ГРУПАМА
У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ''БАМБИ'' БОР

108
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 05. јула 2013. године, донела је

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се да се у васпитне
групе Предшколске установе ''Бамби'' Бор може уписати
највише 20% већи број деце, од броја који је прописан
Законом о предшколском васпитању и образовању.

I
Даје се сагласност на Статут Јавног комуналног
предузећа ''3. октобар'', Бор, који је донео Управни одбор
тог предузећа на седници одржаној 25.6.2013. године.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу општине Бор".

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Статут Јавног комуналног
предузећа ''3. октобар'', Бор

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 110-24/2013-I
У Бору, 05. јула 2013. године

Број: 60-20/2013-I
У Бору, 05. јула 2013. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Добрица Ђурић, 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 05. јула 2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Статут Јавног комуналног
предузећа ''Водовод'', Бор
I
Даје се сагласност на Статут Јавног комуналног
предузећа ''Водовод'', Бор, који је донео Управни одбор
тог предузећа на седници одржаној 25.6.2013. године.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 110-27/2013-I
У Бору, 05. јула 2013. године

ПРЕДСЕДНИК,
Добрица Ђурић, 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 05. јула 2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Статут Јавног комуналног
предузећа ''Топлана'', Бор
I
Даје се сагласност на Статут Јавног комуналног
предузећа ''Топлана'', Бор, који је донео Управни одбор
тог предузећа на седници одржаној 26.6.2013. године.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 110-29/2013-I
У Бору, 05. јула 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Добрица Ђурић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК,
Добрица Ђурић, с.р.

5. јул 2013.
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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 05. јула 2013. године, донела је

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

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Статут Јавног предузећа
''Дирекција за изградњу Бора'', Бор

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР

I
Даје се сагласност на Статут Јавног предузећа
''Дирекција за изградњу Бора'', Бор, који је донео
Управни одбор тог предузећа на седници одржаној
25.6.2013. године.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
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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 05. јула 2013. године, донела је

Број: 110-25/2013-I
У Бору, 05. јула 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Добрица Ђурић, с.р.

Број: 110-23/2013-I
У Бору, 05. јула 2013. године

ПРЕДСЕДНИК,
Добрица Ђурић, с.р.

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Статут Јавног предузећа
''Зоолошки врт'', Бор
I
Даје се сагласност на Статут Јавног предузећа
''Зоолошки врт'', Бор, који је донео Управни одбор тог
предузећа на седници одржаној 1.7.2013. године.
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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 05. јула 2013. године, донела је

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

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за
стамбене услуге ''Бор'', Бор

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР

I
Даје се сагласност на Статут Јавног предузећа
за стамбене услуге ''Бор'', Бор, који је донео Управни
одбор тог предузећа на седници одржаној 25.6.2013.
године.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.

Број: 110-38/2013-I
У Бору, 05. јула 2013. године

ПРЕДСЕДНИК,
Добрица Ђурић, 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 05. јула 2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Статут Јавног предузећа
''Борски туристички центар'', Бор

Број: 110-28/2013-I
У Бору, 05. јула 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Добрица Ђурић, 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 05. јула 2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Статут Јавног предузећа
''Штампа, радио и филм'', Бор
I
Даје се сагласност на Статут Јавног предузећа
''Штампа, радио и филм'', Бор, који је донео Управни
одбор тог предузећа на седници одржаној 25.6.2013.
године.

I
Даје се сагласност на Статут Јавног предузећа
''Борски туристички центар'', Бор, који је донео Управни
одбор тог предузећа на седници одржаној 25.6.2013.
године.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 110-26/2013-I
У Бору, 05. јула 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Добрица Ђурић, с.р.

5. јул 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 05. јула 2013. године, донела је

-разрешава се Живорад Петровић, дужности
члана Општинског штаба за ванредне ситуације;

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм о изменама и
допунама Програма пословања ЈП „Штампа радио и
филм“ Бор за 2013. годину

-разрешава се Југослав Ђорђевић дужности
члана Општинског штаба за ванредне ситуације;

I
Даје се сагласност на Програм о изменама и
допунама Програма пословања ЈП „Штампа радио и
филм“ Бор за 2013. годину, који је донео Управни одбор
тог предузећа, на седници одржаној 18.06.2013. године,
под бројем 44/13.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.

- именује се Милован Ступар, в.д. директор ЈКП
''Топлана'' у Бору, за члана Општинског штаба за
ванредне ситуације;

-именује
се
Дарко
Драгијевић,
члан
Општинског већа Општине Бор, за члана Општинског
штаба за ванредне ситуације.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 217-3/2013-I
У Бору, 05. јула 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР

Број: 022-82/2013-I
У Бору, 05. јула 2013. године

ПРЕДСЕДНИК,
Добрица Ђурић, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Добрица Ђурић, с.р.
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На основу члана 15. Закона о ванредним
ситуацијама (''Службени гласник РС'', бр. 111/09, 92/11 и
93/12) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист
општине Бор'', бр. 7/08 и 3/13), Скупштина општине Бор,
на седници одржаној 05. јула 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ
I
У Решењу о образовању Општинског штаба за
ванредне ситуације (''Службени лист општине Бор'', бр.
21/10, 9/11 и 4/12) у тачки I врше се следеће измене:
- разрешава се Небојша Виденовић, дужности
команданта Општинског штаба за ванредне ситуације јер
је разрешен дужности председника Општине Бор;
- именује се Саша Вукадиновић, председник
Општине Бор за команданта Општинског штаба за
ванредне ситуације;
- разрешава се др Жика Голубовић дужности
заменика команданта Општинског штаба за ванредне
ситуације;
- именује се Небојша Виденовић, заменик
председника Општине Бор, за заменика команданта
Општинског штаба за ванредне ситуације
- разрешава се Драган Жикић, дужности члана
Општинског штаба за ванредне ситуације;
- именује се Добрица Ђурић, председник
Скупштине општине Бор, за члана Општинског штаба за
ванредне ситуације;

117
На основу члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општинe Бор'', бр. 7/08 и 3/13),
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 05.
јула 2013. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова Комисије за стипендирање и
награђивање
I
Именује се за члана Комисије за стипендирање
и награђивање:
1. Студенка Ковачевић,
2. Наташа Јовановић,
3. Дивна Стојковић.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 67-6/2013-I
У Бору, 05. јула 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Добрица Ђурић, с.р.

5. јул 2013.
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На основу члана 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени гласник
РС'', бр. 72/09 и 52/11), 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 05. јула 2013. године, донела је
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На основу члана 54. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.
72/09 и 52/11), 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 05. јула 2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу члана Школског одбора ОШ ''3.
октобар'' Бор

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању члана Школског одбора ОШ ''3.
октобар'' Бор

Разрешава се Љиљана Маринковић, дужности
члана Школског одбора ОШ ''3. октобар'' Бор,
представник запослених.
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
чине по три представника запослених, родитеља и
јединице локалне самоуправе.
Привремени орган општине Бор је Решењем
број: 022-159/2010-I од 23.07.2010. године (''Службени
лист општине Бор'', бр. 14/2010) именовао Љиљану
Маринковић, као представника запослених, за члана
Школског одбора ОШ ''3. октобар'' Бор.
Основна школа ''3. октобар'' Бор, је актом број:
463 од 4.6.2013. године, обавестила Скупштину општине
Бор да је именованој престао основ по коме је именована
у Школски одбор.
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: 022-86/2013-I
У Бору, 05. јула 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Добрица Ђурић, с.р.

Именује се Боран Милићевић, за члана
Школског одбора ОШ ''3. октобар'' Бор, представник
запослених.
Мандат именованом траје до истека мандата
Школског одбора који је именован Решењем број: 022159/2010-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 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.
Основна школа ''3. октобар'' Бор, је актом број:
463 од 4.6.2013. године доставила предлог Наставничког
већа, као овлашћеног предлагача, за именовање новог
члана Школског одбора, Борана Милићевића, као
представника запослених, уместо Љиљане Маринковић,
јер је разрешена дужности због престанка основа по коме
је именована у орган управљања.
Увидом у Извештај Полицијске управе Бор, стр.
пов. број:1293/13, од 13.6.2013. 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 52/11).
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: 022-93/2013-I
У Бору, 05. јула 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
,
ПРЕДСЕДНИК,
Добрица Ђурић, с.р.

5. јул 2013.

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“

БРОЈ 13

265

120
На основу члана 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени гласник
РС'', бр. 72/09 и 52/11), 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 05. јула 2013. године, донела је

121
На основу члана 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени гласник
РС'', бр. 72/09 и 52/11), 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 05. јула 2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу члана Школског одбора
ОШ ''Станоје Миљковић'', Брестовац

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању члана Школског одбора
ОШ ''Станоје Миљковић'', Брестовац

Разрешава се Милана Поповић дужности члана
Школског одбора ОШ ''Станоје Миљковић'', Брестовац,
представник локалне самоуправе.
Об разложење
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 54. одређено је да чланове органа
управљања установе именује и разрешава скупштина
јединице локалне самоуправе, а председника бирају
чланови већином гласова од укупног броја чланова.
Привремени орган Општине Бор је Решењем
број: 022-133/2010-I од 23.07.2010. године именовао
Милану Поповић, као представника јединице локалне
самоуправе за члана Школског одбора ОШ ''Станоје
Миљковић'', Брестовац.
ОШ ''Станоје Миљковић'', Брестовац, је актом
број: 746 од 28.12.2012. године обавестила Скупштину
општине Бор да Милана Поповић, која је уредно и
благовремено позивана, није присуствовала седницама
Школског одбора од конституисања, нити је свој
недолазак оправдала, чиме је онемогућавала рад органа
управљања - Школског одбора.
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 55. став 3. тачка 2. одређено је да ће
скупштина јединице локалне самоуправе разрешити, пре
истека мандата, поједине чланове, укључујући и
председника, због неоправданог одсуствовања седницама
органа управљања.
Имајући у виду напред наведено, 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: 022-1/2013-I
У Бору, 05. јула 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Добрица Ђурић, с.р.

Именује се Драган Антанасковић за члана
Школског одбора ОШ ''Станоје Миљковић'', Брестовац,
представник локалне самоуправе.
Мандат именованом траје до истека мандата
Школског одбора који је именован Решењем број: 022133/2010-I од 23.07.2010. године (''Службени лист
општине Бор'', бр. 14/10).
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.
Општинско веће Општине Бор предложило је
Драгана Антанасковића, као представника јединице
локалне самоуправе за новог члана Школског одбора
ОШ ''Станоје Миљковић'', Брестовац, уместо Милане
Поповић, која је разрешена дужности због неоправданог
одсуствовања седницама чиме је онемогућавала рад
органа управљања-Школског одбора.
Увидом у Извештај Полицијске управе Бор, стр.
пов. број: 1409/13 од 26.6.2013. године, утврђено је да
именовани 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 и 52/11).
С обзиром да је овлашћени предлагач
предложио новог кандидата за члана Школског одбора,
Скупштина општине Бор одлучила је као у диспозитиву
овог решења.
Поука о правном средству: Против овог
Решења може се покренути управни спор, тужбом, у року
од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се
предаје Управном суду у Београду непосредно или преко
поште.
, Број: 022-94/2013-I
У Бору, 05. јула 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Добрица Ђурић, с.р.

5. јул 2013.
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На основу члана 28. став 4. Закона о агенцији за
борбу против корупције (''Службени гласник РС'', бр.
97/08 и 53/10) и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08 и 3/13),
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 05.
јула 2013. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
о давању мишљења за вршење друге јавне функције
Даје се позитивно мишљење да Небојша
Виденовић, заменик председника Општине Бор, може
вршити и функцију члана Регионалног развојног савета
за Регион Јужне и Источне Србије, као другу јавну
функцију.
Мишљење доставити: Агенцији за борбу против
корупције, Небојши Виденовићу и архиви.
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привреду и друштвене делатности и Одељење за
финансије.
7. Ступањем на снагу овог решења престаје да
важи Решење о образовању Комисије за спорт
(''Службени лист општине Бор'', бр.7/11 и 12/11).
8. Ово решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.
9. Решење доставити: члановима Комисије,
Одељењу за привреду и друштвене делатности и
Одељењу за финансије Општинске управе Бор и архиви.
Број: 66-7/2013-II
У Бору, 6. јуна 2013. годинe
ОПШ ТИНA БОР
ПРЕДСЕДНИК,

Број: 02-26/2013-I
У Бору, 05. јула 2013. године

Саша Вукадиновић, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Добрица Ђурић, с.р.
123
На основу члана 65. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр.07/08 и 3/13) и члана
10. Одлуке о суфинансирању потреба и интереса грађана
у области спорта у општини Бор (''Службени лист
општине Бор'', бр. 6/11 и 13/12), председник Општине
Бор, донео је
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за спорт Општине Бор
1. Образује се Комисија за спорт Општине Бор
(у даљем тексту: Комисија).
2. У Комисију се именују:
За председника
- Иван Раденковић;
За заменика председника
- Ненад Петровић;
За чланове:
- Давор Милановић;
- Александар Симоновски;
- Милош Живић.
4. Седнице Комисије сазива председник
Комисије, а у случају њгове одсутности и спречености,
заменик председника Комисије.
Кворум за рад Комисије постоји ако је седници
присутно више од половине од укупног броја чланова
Комисије.
Комисија одлучује већином гласова присутних
чланова.
5. Задатак Комисије утврђен је Одлуком о
суфинансирању потреба и интереса грађана у области
спорта у општини Бор, Правилником о категоризацији
спортских удружења (клубова) из области такмичарског
спорта општине Бор
и Правилником о условима,
критеријумима, начину и поступку суфинансирања у
области спорта општине Бор.
6. Административно-техничке послове за рад
Комисије обавља Општинска управа Бор – Одељење за

5. јул 2013.
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