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На основу чланова 93., 96. и 97. Закона о
планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр.
72/09), члана 2. Правилника о критеријумима за
одређивање накнаде у поступцима легализације,
критеријумима за објекте за које се не може накнадно
издати грађевинска дозвола, као и о садржини техничке
документације и садржини и начину издавања
грађевинске и употребне дозволе за објекте који су
предмет легализације ("Службени гласник РС", бр.
89/09), члана 2. и 3. Одлуке о распуштању Скупштине
општине Бор и образовању Привременог органа oпштине
Бор (''Службени гласник РС'', бр. 11/2010) и члана 43.
Статута Општине Бор ("Службени лист општине Бор",
бр.7/08) Привремени орган општине Бор, на седници
одржаној дана 23. јула 2010. године, донео је
О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О КРИТЕРИЈУМИМА И
МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЗАКУПНИНЕ И
НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА И ОДРЕЂИВАЊЕ НАКНАДЕ У
ПОСТУПЦИМА ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ
Члан 1.
У Одлуци о критеријумима и мерилима за
утврђивање закупнине и накнаде за уређивање
грађевинског земљишта и одређивање накнаде у
поступцима легализације (''Службени лист општне Бор''
бр. 5/2010) у члану 11. став 1. после речи:
''коефицијентима'', брише се зарез, а речи: ''а односи се на
обрачун површина објеката преко 100 м2'' бришу се.
Члан 2.
У члану 15. став 1. речи: ''за објекте преко 100
м2 '' бришу се.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу општине Бор".
Број: 418-18/2010-I
У Бору, 23. јула 2010. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
др Жика Голубовић с.р.

ЦЕНА : 80
ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:
4.000 ДИНАРА
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На основу члана 76. Закона о буџетском
систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09), члана 2. и 3.
Одлуке о распуштању Скупштине општине Бор и
образовању Привременог органа oпштине Бор
(''Службени гласник РС'', бр. 11/2010) и члана 43. Статута
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08)
Привремени орган општине Бор, на седници одржаној
дана 23. јула 2010. године, донео је
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ
БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОР У ПЕРИОДУ ЈАНУАРЈУН 2010. ГОДИНЕ
I
Усваја се Извештаја о извршењу буџета
Општине Бор у периоду јануар-јун 2010. године.
II
Овај закључак објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 401-592 /2010-I
У Бору, 23. јула 2010. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
др Жика Голубовић с.р.
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На основу члана 100. Закона о заштити животне
средине (''Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09 и
72/09), члана 2. и 3. Одлуке о распуштању Скупштине
општине Бор и образовању Привременог органа oпштине
Бор (''Службени гласник РС'', бр. 11/2010), члана 43.
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.
7/08) и члана 7. Одлуке о оснивању буџетског финда за
заштиту животне средине општине Бор(''Службени лист
општине Бор'', бр. 5/2010) Привремени орган општине
Бор, на седници одржаној 23. јула 2010. године, донео је
ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА
ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОПШТИНЕ БОР ЗА 2010. ГОДИНУ
Уводне одредбе
1. Одлуком о оснивању буџетског фонда за
заштиту животне средине општине Бор,бр.415-2/2010-I
од 6.04.2010. основан је буџетски фонд за заштиту
животне средине (у даљем тексту буџетски фонд) на
неодређено време, као евиденциони рачун у оквиру
главне књиге трезора.Сврха оснивања буџетског фонда је
остваривање циљева и начела заштите животне
средине,обезбеђивање услова за одрживо коришћење,
заштиту и унапређење животне средине као и заштита
човека и развој у здравој животној средини.У складу са
наведеном Одлуком
приступило се изради нацрта
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програма рада буџетског фонда за 2010.годину којим се
утврђују планирани приходи и намена коришћења
средстава за активности које се планирају у области
заштите и унапређења животне средине у 2010. години а
које су у складу са Националним програмом и Локалним
еколошким акционим планом.

и Одлуком о накнади за заштиту и унапређење
животне средине општине Бор;
 прихода остварених на основу међународне,
регионалне и локалне сарадње и сарадње са
републичким органима на програмима,
пројектима и другим активностима у области
заштите животне средине;
 донација, поклона и помоћи;
 средстава
остварених
на
конкурсима
(домаћим и иностраним) за програме и
пројекте;
 других средстава у складу са Законом.

Приходи буџетског фонда
2.
За реализацију Годишњег
планирају се средства остварена на основу:

програма

 апропријација обезбеђених у оквиру буџета
општине Бор за текућу годину;
 дела наменских средстава од накнаде за
загађивање животне средине које загађивач
плаћа, у складу са чланом 85. и 85а Закона о
заштити животне средине;
 средстава остварених од накнаде, у складу са
чланом 87. Закона о заштити животне средине
Ред.бр.

Уплатни
рачун

Опис

1.
2.

714547
714549

3.

714562

Накнада за загађење ж.с.
Накнада од емисије NO2,
SO2
Посебна
накнада
за
заштиту и унапређење
ж.с.
Укупно:
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У табели 1. приказани су остварени приходи у
2009. години и планирани приходи за 2010. годину, на
основу чега је израђен предлог програм рада и
финансијски план буџетског фонда за 2010.годину.

Табела 1: Однос остварених прихода у 2009. години и
планираних прихода за 2010.год.
Остварени
приходи
2009.год
3.748.355,58
/

у

Планирани приходи
у 2010.год.

Индекс

4.100.000,00
100.000,00

2.443.937,56

4.600.000,00

6.192.293,14

8.800.000,00

129,19

Табела 2. –Однос остварених прихода и расхода у 2009. години
Ред.бр.

Уплатни
рачун

Опис

1.

714547

2.

714549

3.

714562

Накнада за
загађење
ж.с.
Накнада од
емисије
NO2, SO2
Посебна
накнада за
заштиту и
унапређење
ж.с.
Пренето по
захтевима
Еклошког
фонда

4.

Остварени
приходи у
2009.год
3.748.355,58

Извршени
расходи у
2009.год.

%

/

2.443.937,56

1.454.695,00

6.192.293,14

1.454.695,00

23,49

Укупно:
Обзиром да је извршено 23,49% остварених
прихода, остало је за потрошњу 4.737.598,14 динара.Овај
износ се налази на рачуну извршења и биће пренет на
основу поднетих захтева за трансфер буџетског фонда за
заштиту животне средине.
Из наведеног се закључује да је за рад буџетског
фонда за заштиту животне средине општине Бор у 2010.
години планиран износ од 8.800.000,00 динара.
Коришћење средстава Фонда
3. Средства из тачке 2. овог програма користиће
се за реализацију
практичних, финансијски
прихватљивих програмима,
пројекта и
других

активности, који се могу одмах спроводити у
приоритетним областима и на угроженим локацијама.
Изузетно лоше затечено стање управљања
отпадом, намеће га као приоритет број један у политици
финансирања заштите животне средине и подразумева
дефинисање хијерархије управљања отпадом, коришћење
најбоље доступних технологија које не изискују
претеране трошкове, успостављање одговорности
потенцијалних
загађивача
као
и
изградњу
инфраструктуре за збрињавање отпада на регионалном
принципу.Такође, средства овог програма ће се
користити за заштиту и побољшање квалитета ваздуха и
воде сталним
мониторингом наведених чиниоца
животне средине и израдом планова њихове заштите.
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Фонд ће у сарадњи са министарством надлежним за
послове заштите животне средине, као и са другим
министарствима и институцијама за пројекте из њихове
надлежности, усмеравати своје активности ради
остваривања следећих програмских и планираних
циљева:
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3.1 Подстицајне, превентивне и санационе
програме, пројекте и планове чија реализација је у складу
са решењима и обавезама локалне самоуправе. Средства
ће се користити у складу са Законом о заштити животне
средине, као и посебним законима и прописима којима се
уређује одрживо управљање природним вредностима и
заштита животне средине:




3.2

Акцини план заштите од буке;
План квалитета ваздуха;
План активности на санацији дивљих депонија............................
3.500.000,00
Програме и пројекте праћења (мониторинга) стања животне средине у складу
са Законом о заштити животне средине (чл. 69 – 73):
 Мониторинг квалитетра ваздуха.....................................................
350.000,00
 Мониторинг квалитета вода...........................................................
330.000,00
- јавне чесме
- сеоски и локални водоводи
 Мониторинг буке и акустично зонирање.................................................
320.000,00
3.3
Активности на заштити и развоју природних добара и
јавних зелених површина ..................................................................................
500.000,00
3.4 Образовне активности и јачање еколошке свести:
 Материјал за едукацију становника о значају сакупљања и рециклаже отпада....200.000,00
 Едукативне активности у борским Основним школама и предшколској установи
„Бамби“ о значају сакупљања и рециклажи отпада..........................................
200.000,00
3.5 Интегрално управљање отпадом:
 Активности на санацији и ремeдијацији градске депоније
 Активности на подстицању смањења настајања отпада, рециклажи
и поновној употреби отпада........................................................................................ 1.000.000,00
3.6 Суфинансирање пројеката, програма и других активности........................... 1.000.000,00
3.7 Текуће поправке и одржавање опреме за мониторинг
квалитета ваздуха...........................................................................................
600.000,00

4. Финансирање односно суфинансирање
активности из тачке 3. овог програма, вршиће се у складу
са приливом средстава у буџетском фонду општине Бор.
5. Када се приходи не остварују у планираном
износу утврђују се приоритетне активности.
6. Овај програм ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном листу општине Бор".
Број: 501-137/2010-I
У Бору, 23. јула 2010. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
др Жика Голубовић с.р.
171
На основу члана 54. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.
72/09) члана 2. и 3. Одлуке о распуштању Скупштине
општине Бор и образовању Привременог органа oпштине
Бор (''Службени гласник РС'', бр. 11/2010), члана 43.
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.
7/08) и члана 192. Закона о општем управном поступку
(''Службени лист СРЈ'' бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени
гласник РС'' бр. 30/2010), Привремени орган општине
Бор, на седници одржаној дана 23. јула 2010. године,
донео је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу чланова школског одбора
Економско трговинске школе у Бору
Разрешавају се чланови Школског одбора
Економско трговинске школе у Бору, са 31.07.2010.
године, због истека мандата, и то:
1. Гордана Ристовски, представник запослених
2. Виолета Трајковић, представник запослених
3. Наталија Јовић, представник запослених
4. Слободан Мијалковић, представник родитеља

5. Елвира Икановић, представник родитеља
6. Зоран Ђорђиевски, представник родитеља
7. Јованка Рајковић, представник локалне самоуправе
8. Гордана Вељковић, представник локалне самоуправе
9. Александер Илић, представник локалне самоуправе.
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.
Скупштина општине Бор је, на седници од 31.
јула 2006. године, именовала Школски одбор Економско
трговинске школе у Бору, са почетком трајања мандата
од 31.07.2006. године. Чланом 55. у ставу 1. Закона о
основама система образовања и васпитања, одређено је
да мандат органа управљања траје четири године.
С обзиром да 31.07.2010. године, истиче мандат
наведеном Школском одбору, Привремени орган
општине Бор, одлучио 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: 022-200/2010-I
У Бору, 23. јула 2010. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
др Жика Голубовић с.р.

23. јул 2010

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“

БРОЈ 14

228

172
На основу члана 54. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.
72/09) члана 2. и 3. Одлуке о распуштању Скупштине
општине Бор и образовању Привременог органа oпштине
Бор (''Службени гласник РС'', бр. 11/2010), члана 43.
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.
7/08) и члана 192. Закона о општем управном поступку
(''Службени лист СРЈ'' бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени
гласник РС'' бр. 30/2010), Привремени орган општине
Бор, на седници одржаној дана 23. јула 2010. године,
донео је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова школског одбора
Економско трговинске школе у Бору
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На основу члана 54. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.
72/09) члана 2. и 3. Одлуке о распуштању Скупштине
општине Бор и образовању Привременог органа oпштине
Бор (''Службени гласник РС'', бр. 11/2010), члана 43.
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.
7/08) и члана 192. Закона о општем управном поступку
(''Службени лист СРЈ'' бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени
гласник РС'' бр. 30/2010), Привремени орган општине
Бор, на седници одржаној дана 23. јула 2010. године,
донео је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу чланова школског одбора
Машинско-електротехничке школе у Бору

Именују се у Школски одбор Економско
трговинске школе у Бору, почев од 01.08.2010. године,
чланови:
1. Сања Илић-Стојановић, представник запослених
2. Татјана Илић, представник запослених
3. Данијел Спасојевић, представник запослених
4. Живојин Маринковић, представник родитеља
5. Гордана Ђурић-Риђић, представник родитеља
6. Слободан Мијалковић, представник родитеља
7. Александра Радисављевић, представник локалне
самоуправе
8. Игор Митровић, представник локалне самоуправе
9. Таисија Ристић, представник локалне самоуправе.

Разрешавају се чланови Школског одбора
Машинско-електротехничке школе у Бору, са 31.07.2010.
године, због истека мандата, и то:
1. Ранко Ристић, представник запослених
2. Дејан Нешић, представник запослених
3. Зоран Станимировић, представник запослених
4. Оливера Благојевић, представник родитеља
5. Славиша Буђелан, представник родитеља
6. Данијела Илић, представник родитеља
7. Борислав Миловановић, представник локалне
самоуправе
8. Бранислав Живановић, представник локалне
самоуправе
9. Радиша Тодоровић, представник локалне самоуправе.

Об разложење
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 54. одређено је да чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне
самоуправе, а председника бирају чланови већином
гласова од укупног броја чланова. Школски одбор има 9
чланова, од којих су трећина представници локалне
самоуправе, а по трећину чланова предлажу наставничко
веће и савет родитеља школе тајним изјашњавањем.
Чланом 54. у ставу 11. је одређено да скупштина
јединице локалне самоуправе одлучује решењем о
предлогу овлашћеног предлагача.
Економско трговинска школа у Бору, је актом
бр. 484 од 01.05.2010. године, са прилозима доставила
предлог Наставничког већа и Савета родитеља, као
овлашћених предлагача, за чланове Школског одбора у
новом сазиву.
С обзиром да су овлашћени предлагачи
предложили кандидате за чланове Школског одбора,
Привремени орган општине Бор је, сходно наведеним
прописима, одлучио 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: 022-139/2010-I
У Бору, 23. јула 2010. године

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.
Скупштина општине Бор је, на седници од 31.
јула 2006. године, именовала Школски одбор Машинскоелектротехничке школе у Бору, са почетком трајања
мандата од 31.07.2006. године. Чланом 55. у ставу 1.
Закона о основама система образовања и васпитања,
одређено је да мандат органа управљања траје четири
године.
С обзиром да 31.07.2010. године, истиче мандат
наведеном Школском одбору, Привремени орган
општине Бор, одлучио 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: 022-201/2010-I
У Бору, 23. јула 2010. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
др Жика Голубовић с.р.

ПРЕДСЕДНИК,
др Жика Голубовић с.р.

23. јул 2010
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На основу члана 54. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.
72/09) члана 2. и 3. Одлуке о распуштању Скупштине
општине Бор и образовању Привременог органа oпштине
Бор (''Службени гласник РС'', бр. 11/2010), члана 43.
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.
7/08) и члана 192. Закона о општем управном поступку
(''Службени лист СРЈ'' бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени
гласник РС'' бр. 30/2010), Привремени орган општине
Бор, на седници одржаној дана 23. јула 2010. године,
донео је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова школског одбора
Машинско –електротехничка школа у Бору
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Именују се у Школски одбор Машинскоелектротехничке школе у Бору, почев од 01.08.2010.
године, чланови:
1. Србислав Ђорђевић, представник запослених
2. Милош Вељковић, представник запослених
3. Душан Ристић, представник запослених
4. Александар Стојановић, представник родитеља
5. Зоран Миловановић, представник родитеља
6. Јасмина Шевић, представник родитеља
7. Радиша Тодоровић, представник локалне самоуправе
8. Бранислав Живановић, представник локалне
самоуправе
9. Зоран Миладиновић, представник локалне самоуправе.

Разрешавају се чланови Школског одбора
Техничке школе у Бору, са 31.07.2010. године, због
истека мандата, и то:
1. Златица Ристић, представник запослених
2. Ђорђије Продановић, представник запослених
3. Сузана Илић, представник запослених
4. Младен Урсуловић, представник родитеља
5. Јулијана Коцић, представник родитеља
6. Небојша Димитријевић, представник родитеља
7. Слободанка Вејић, представник локалне самоуправе
8. Жика Златић, представник локалне самоуправе
9. Мирослав Милановић, представник локалне
самоуправе.

Об разложење
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 54. одређено је да чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне
самоуправе, а председника бирају чланови већином
гласова од укупног броја чланова. Школски одбор има 9
чланова, од којих су трећина представници локалне
самоуправе, а по трећину чланова предлажу наставничко
веће и савет родитеља школе тајним изјашњавањем.
Чланом 54. у ставу 11. је одређено да скупштина
јединице локалне самоуправе одлучује решењем о
предлогу овлашћеног предлагача.
Машинско-електротехничка школа у Бору, је
актом бр. 648/1 од 06.07.2010. године, доставила предлог
Наставничког већа и Савета родитеља, као овлашћених
предлагача, за чланове Школског одбора у новом сазиву.
С обзиром да су овлашћени предлагачи
предложили кандидате за чланове Школског одбора,
Привремени орган општине Бор је, сходно наведеним
прописима, одлучио као у диспозитиву овог решења.

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.
Скупштина општине Бор је, на седници од 31.
јула 2006. године, именовала Школски одбор Техничке
школе у Бору, са почетком трајања мандата од
31.07.2006. године. Чланом 55. у ставу 1. Закона о
основама система образовања и васпитања, одређено је
да мандат органа управљања траје четири године.
С обзиром да 31.07.2010. године, истиче мандат
наведеном Школском одбору, Привремени орган
општине Бор, одлучио је као у диспозитиву овог решења.

Поука о правном средству: Против овог
Решења може се покренути управни спор, тужбом, уроку
од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се
предаје Управном суду у Београду непосредно или преко
поште.
Број: 022-170/2010-I
У Бору, 23. јула 2010. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
др Жика Голубовић с.р.

На основу члана 54. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.
72/09) члана 2. и 3. Одлуке о распуштању Скупштине
општине Бор и образовању Привременог органа oпштине
Бор (''Службени гласник РС'', бр. 11/2010), члана 43.
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.
7/08) и члана 192. Закона о општем управном поступку
(''Службени лист СРЈ'' бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени
гласник РС'' бр. 30/2010), Привремени орган општине
Бор, на седници одржаној дана 23. јула 2010. године,
донео је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу чланова школског одбора
Техничке школе у Бору

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: 022-202/2010-I
У Бору, 23. јула 2010. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
др Жика Голубовић с.р.

23. јул 2010
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На основу члана 54. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.
72/09) члана 2. и 3. Одлуке о распуштању Скупштине
општине Бор и образовању Привременог органа oпштине
Бор (''Службени гласник РС'', бр. 11/2010), члана 43.
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.
7/08) и члана 192. Закона о општем управном поступку
(''Службени лист СРЈ'' бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени
гласник РС'' бр. 30/2010), Привремени орган општине
Бор, на седници одржаној дана 23. јула 2010. године,
донео је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова школског одбора
Техничке школе школе у Бору
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На основу члана 54. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.
72/09) члана 2. и 3. Одлуке о распуштању Скупштине
општине Бор и образовању Привременог органа oпштине
Бор (''Службени гласник РС'', бр. 11/2010), члана 43.
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.
7/08) и члана 192. Закона о општем управном поступку
(''Службени лист СРЈ'' бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени
гласник РС'' бр. 30/2010), Привремени орган општине
Бор, на седници одржаној дана 23. јула 2010. године,
донео је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу чланова школског одбора
Гимназије ''Бора Станковић'' у Бору

Именују се у Школски одбор Техничке школе у
Бору, почев од 01.08.2010. године, чланови:
1. Анета Голоб-Мишић, представник запослених
2. Игор Тодоровић, представник запослених
3. Слађана Алексић, представник запослених
4. Јулијана Коцић, представник родитеља
5. Младен Урсуловић, представник родитеља
6. Данијела Радосављевић, представник родитеља
7. Миодраг Јовић, представник локалне самоуправе
8. Зоран Младеновић, представник локалне самоуправе
9. Дарко Милићевић, представник локалне самоуправе.

Разрешавају се чланови Школског одбора
Гимназије ''Бора Станковић'' у Бору, са 31.07.2010.
године, због истека мандата, и то:
1. Дејан Дојчиновић, представник запослених
2. Ивана Милићевић, представник запослених
3. Милан Стојковић, представник запослених
4. Весна Мирковић, представник родитеља
5. Јаворка Станкулић, представник родитеља
6. Бора Станковић, представник родитеља
7. Биљана Јоновић, представник локалне самоуправе
8. Лидија Јока, представник локалне самоуправе
9. Сузана Цветковић, представник локалне самоуправе.

Об разложење
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 54. одређено је да чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне
самоуправе, а председника бирају чланови већином
гласова од укупног броја чланова. Школски одбор има 9
чланова, од којих су трећина представници локалне
самоуправе, а по трећину чланова предлажу наставничко
веће и савет родитеља школе тајним изјашњавањем.
Чланом 54. у ставу 11. је одређено да скупштина
јединице локалне самоуправе одлучује решењем о
предлогу овлашћеног предлагача.
Техничка школа у Бору, је актом бр. 370 од
17.06.2010. године, са прилозима доставила предлог
Наставничког већа и Савета родитеља, као овлашћених
предлагача, за чланове Школског одбора у новом сазиву.
С обзиром да су овлашћени предлагачи
предложили кандидате за чланове Школског одбора,
Привремени орган општине Бор је, сходно наведеним
прописима, одлучио 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: 022-161/2010-I
У Бору, 23. јула 2010. године

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.
Скупштина општине Бор је, на седници од 31.
јула 2006. године, именовала Школски одбор Гимназије
''Бора Станковић'' у Бору, са почетком трајања мандата
од 31.07.2006. године. Чланом 55. у ставу 1. Закона о
основама система образовања и васпитања, одређено је
да мандат органа управљања траје четири године.
С обзиром да 31.07.2010. године, истиче мандат
наведеном Школском одбору, Привремени орган
општине Бор, одлучио 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: 022-203/2010-I
У Бору, 23. јула 2010. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
др Жика Голубовић с.р.

ПРЕДСЕДНИК,
др Жика Голубовић с.р.
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На основу члана 54. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.
72/09) члана 2. и 3. Одлуке о распуштању Скупштине
општине Бор и образовању Привременог органа oпштине
Бор (''Службени гласник РС'', бр. 11/2010), члана 43.
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.
7/08) и члана 192. Закона о општем управном поступку
(''Службени лист СРЈ'' бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени
гласник РС'' бр. 30/2010), Привремени орган општине
Бор, на седници одржаној дана 23. јула 2010. године,
донео је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова школског одбора
Гимназије ''Бора Станковић'' у Бору
Именују се у Школски одбор Гимназије ''Бора
Станковић'' у Бору, почев од 01.08.2010. године, чланови:
1. Милан Стојковић, представник запослених
2. Дејан Дојчиновић, представник запослених
3. Светлана Чорболоковић, представник запослених
4. Јаворка Станкулић, представник родитеља
5. Невенка Димитријевић, представник родитеља
6. Љиљана Георгиевски, представник родитеља
7. Бранко Перић, представник локалне самоуправе
8. Бојана Барбуловић, представник локалне самоуправе
9. Саша Станковић, представник локалне самоуправе.
Об разложење
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 54. одређено је да чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне
самоуправе, а председника бирају чланови већином
гласова од укупног броја чланова. Школски одбор има 9
чланова, од којих су трећина представници локалне
самоуправе, а по трећину чланова предлажу наставничко
веће и савет родитеља школе тајним изјашњавањем.
Чланом 54. у ставу 11. је одређено да скупштина
јединице локалне самоуправе одлучује решењем о
предлогу овлашћеног предлагача.
Гимназија ''Бора Станковић'' у Бору, је актом бр.
337 од 30.06.2010. године, са прилозима доставила
предлог Наставничког већа и Савета родитеља, као
овлашћених предлагача, за чланове Школског одбора у
новом сазиву.
С обзиром да су овлашћени предлагачи
предложили кандидате за чланове Школског одбора,
Привремени орган општине Бор је, сходно наведеним
прописима, одлучио 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: 022-168/2010-I
У Бору, 23. јула 2010. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
др Жика Голубовић с.р.
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На основу члана 54. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.
72/09) члана 2. и 3. Одлуке о распуштању Скупштине
општине Бор и образовању Привременог органа oпштине
Бор (''Службени гласник РС'', бр. 11/2010), члана 43.
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.
7/08) и члана 192. Закона о општем управном поступку
(''Службени лист СРЈ'' бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени
гласник РС'' бр. 30/2010), Привремени орган општине
Бор, на седници одржаној дана 23. јула 2010. године,
донео је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу чланова школског одбора
ОШ ''3. октобар'' у Бору
Разрешавају се чланови Школског одбора ОШ
''3. октобар'' у Бору, са 31.07.2010. године, због истека
мандата, и то:
1. Влатко Тодоровић, представник запослених
2. Јасминка Шкиљевић, представник запослених
3. Живојин Маринковић, представник запослених
4. Горан Раичевић, представник родитеља
5. Драгана Репеџић, представник родитеља
6. Јелена Ђорђевић, представник родитеља
7. Јелена Димитријевић, представник локалне самоуправе
8. Веселка Ристић, представник локалне самоуправе
9. Јелена Стојменовић, представник локалне самоуправе.
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.
Скупштина општине Бор је, на седници од 31.
јула 2006. године, именовала Школски одбор ОШ ''3.
октобар'' у Бору, са почетком трајања мандата од
31.07.2006. године. Чланом 55. у ставу 1. Закона о
основама система образовања и васпитања, одређено је
да мандат органа управљања траје четири године.
С обзиром да 31.07.2010. године, истиче мандат
наведеном Школском одбору, Привремени орган
општине Бор, одлучио 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: 022-204/2010-I
У Бору, 23. јула 2010. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
др Жика Голубовић с.р.
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На основу члана 54. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.
72/09) члана 2. и 3. Одлуке о распуштању Скупштине
општине Бор и образовању Привременог органа oпштине
Бор (''Службени гласник РС'', бр. 11/2010), члана 43.
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.
7/08) и члана 192. Закона о општем управном поступку
(''Службени лист СРЈ'' бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени
гласник РС'' бр. 30/2010), Привремени орган општине
Бор, на седници одржаној дана 23. јула 2010. године,
донео је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова школског одбора
ОШ ''3. октобар'' у Бору
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На основу члана 54. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.
72/09) члана 2. и 3. Одлуке о распуштању Скупштине
општине Бор и образовању Привременог органа oпштине
Бор (''Службени гласник РС'', бр. 11/2010), члана 43.
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.
7/08) и члана 192. Закона о општем управном поступку
(''Службени лист СРЈ'' бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени
гласник РС'' бр. 30/2010), Привремени орган општине
Бор, на седници одржаној дана 23. јула 2010. године,
донео је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу чланова школског одбора
ОШ ''Бранко Радичевић'' у Бору

Именују се у Школски одбор ОШ ''3. октобар'' у
Бору, почев од 01.08.2010. године, чланови:
1. Дејана Борановић, представник запослених
2. Љиљана Маринковић, представник запослених
3. Александра Бошковић, представник запослених
4. Душан Мамула, представник родитеља
5. Весна Јовановић-Јакшић, представник родитеља
6. Виолета Вучковић, представник родитеља
7. Ивана Максић, представник локалне самоуправе
8. Никола Милановић, представник локалне самоуправе
9. Јелена Антић, представник локалне самоуправе.

Разрешавају се чланови Школског одбора ОШ
''Бранко Радичевић'' у Бору, са 31.07.2010. године, због
истека мандата, и то:
1. Ивана Анисијевић, представник запослених
2. Иван Лазаревић, представник запослених
3. Славољуб Тоскић, представник запослених
4. Небојша Љубомировић, представник родитеља
5. Радосав Обреновић, представник родитеља
6. Небојша Божиновић, представник родитеља
7. Срђан Јевтовић, представник локалне самоуправе
8. Бранислав Николић, представник локалне самоуправе
9. Соња Петковић, представник локалне самоуправе.

Об разложење
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 54. одређено је да чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне
самоуправе, а председника бирају чланови већином
гласова од укупног броја чланова. Школски одбор има 9
чланова, од којих су трећина представници локалне
самоуправе, а по трећину чланова предлажу наставничко
веће и савет родитеља школе тајним изјашњавањем.
Чланом 54. у ставу 11. је одређено да скупштина
јединице локалне самоуправе одлучује решењем о
предлогу овлашћеног предлагача.
ОШ ''3. октобар'' у Бору, је актом бр. 488 од
10.06.2010. године, доставила предлог Наставничког већа
и Савета родитеља, као овлашћених предлагача, за
чланове Школског одбора у новом сазиву.
С обзиром да су овлашћени предлагачи
предложили кандидате за чланове Школског одбора,
Привремени орган општине Бор је, сходно наведеним
прописима, одлучио 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: 022-159/2010-I
У Бору, 23. јула 2010. године

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.
Скупштина општине Бор је, на седници од 31.
јула 2006. године, именовала Школски одбор ОШ
''Бранко Радичевић'' у Бору, са почетком трајања мандата
од 31.07.2006. године. Чланом 55. у ставу 1. Закона о
основама система образовања и васпитања, одређено је
да мандат органа управљања траје четири године.
С обзиром да 31.07.2010. године, истиче мандат
наведеном Школском одбору, Привремени орган
општине Бор, одлучио 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: 022-205/2010-I
У Бору, 23. јула 2010. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
др Жика Голубовић с.р.

ПРЕДСЕДНИК,
др Жика Голубовић с.р.

23. јул 2010
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На основу члана 54. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.
72/09) члана 2. и 3. Одлуке о распуштању Скупштине
општине Бор и образовању Привременог органа oпштине
Бор (''Службени гласник РС'', бр. 11/2010), члана 43.
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.
7/08) и члана 192. Закона о општем управном поступку
(''Службени лист СРЈ'' бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени
гласник РС'' бр. 30/2010), Привремени орган општине
Бор, на седници одржаној дана 23. јула 2010. године,
донео је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова школског одбора
ОШ ''Бранко Радичевић'' у Бору

183
На основу члана 54. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.
72/09) члана 2. и 3. Одлуке о распуштању Скупштине
општине Бор и образовању Привременог органа oпштине
Бор (''Службени гласник РС'', бр. 11/2010), члана 43.
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.
7/08) и члана 192. Закона о општем управном поступку
(''Службени лист СРЈ'' бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени
гласник РС'' бр. 30/2010), Привремени орган општине
Бор, на седници одржаној дана 23. јула 2010. године,
донео је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу чланова школског одбора
ОШ ''Душан Радовић'' у Бору

Именују се у Школски одбор ОШ ''Бранко
Радичевић'' у Бору, почев од 01.08.2010. године, чланови:
1. Славољуб Тоскић, представник запослених
2. Иван Лазаревић, представник запослених
3. Ивана Анисијевић, представник запослених
4. Сања Дејановић, представник родитеља
5. Срђан Милијић, представник родитеља
6. Снежана Милосављевић, представник родитеља
7. Драган Ристић, представник локалне самоуправе
8. Тања Тодоровић, представник локалне самоуправе
9. Бора Ћирић, представник локалне самоуправе.

Разрешавају се чланови Школског одбора ОШ
''Душан Радовић'' у Бору, са 31.07.2010. године, због
истека мандата, и то:
1. Јасмина Табаковић, представник запослених
2. Драгиша Спасић, представник запослених
3. Драги Чучовић, представник запослених
4. Никола Станчев, представник родитеља
5. Александар Динић, представник родитеља
6. Виолета Ивањац, представник родитеља
7. Анета Станковић, представник локалне самоуправе
8. Саша Јоновић, представник локалне самоуправе
9. Јасмина Лилић, представник локалне самоуправе.

Об разложење
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 54. одређено је да чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне
самоуправе, а председника бирају чланови већином
гласова од укупног броја чланова. Школски одбор има 9
чланова, од којих су трећина представници локалне
самоуправе, а по трећину чланова предлажу наставничко
веће и савет родитеља школе тајним изјашњавањем.
Чланом 54. у ставу 11. је одређено да скупштина
јединице локалне самоуправе одлучује решењем о
предлогу овлашћеног предлагача.
ОШ ''Бранко Радичевић'' у Бору, је актом бр.
287 од 28.06.2010. године, доставила предлог
Наставничког већа и Савета родитеља, као овлашћених
предлагача, за чланове Школског одбора у новом сазиву.
С обзиром да су овлашћени предлагачи
предложили кандидате за чланове Школског одбора,
Привремени орган општине Бор је, сходно наведеним
прописима, одлучио 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: 022-169/2010-I
У Бору, 23. јула 2010. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
др Жика Голубовић с.р.

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.
Скупштина општине Бор је, на седници од 31.
јула 2006. године, именовала Школски одбор ОШ
''Душан Радовић'' у Бору, са почетком трајања мандата од
31.07.2006. године. Чланом 55. у ставу 1. Закона о
основама система образовања и васпитања, одређено је
да мандат органа управљања траје четири године.
С обзиром да 31.07.2010. године, истиче мандат
наведеном Школском одбору, Привремени орган
општине Бор, одлучио 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: 022-206/2010-I
У Бору, 23. јула 2010. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
др Жика Голубовић с.р.

23. јул 2010
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На основу члана 54. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.
72/09) члана 2. и 3. Одлуке о распуштању Скупштине
општине Бор и образовању Привременог органа oпштине
Бор (''Службени гласник РС'', бр. 11/2010), члана 43.
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.
7/08) и члана 192. Закона о општем управном поступку
(''Службени лист СРЈ'' бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени
гласник РС'' бр. 30/2010), Привремени орган општине
Бор, на седници одржаној дана 23. јула 2010. године,
донео је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова школског одбора
ОШ ''Душан Радовић'' у Бору
Именују се у Школски одбор ОШ ''Душан
Радовић'' у Бору, почев од 01.08.2010. године, чланови:
1. Дејан Марјановић, представник запослених
2. Драгица Ступаревић, представник запослених
3. Гордана Соринкановић, представник запослених
4. Александар Динић, представник родитеља
5. Дејан Гајић, представник родитеља
6. Слађана Првуловић, представник родитеља
7. Јованка Пауновић, представник локалне самоуправе
8. Зоран Рајчић, представник локалне самоуправе
9. Перислав Јовановић, представник локалне самоуправе.
Об разложење
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 54. одређено је да чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне
самоуправе, а председника бирају чланови већином
гласова од укупног броја чланова. Школски одбор има 9
чланова, од којих су трећина представници локалне
самоуправе, а по трећину чланова предлажу наставничко
веће и савет родитеља школе тајним изјашњавањем.
Чланом 54. у ставу 11. је одређено да скупштина
јединице локалне самоуправе одлучује решењем о
предлогу овлашћеног предлагача.
ОШ ''Душан Радовић'' у Бору, је актом бр. 521
од 25.06.2010. године, са прилозима доставила предлог
Наставничког већа и Савета родитеља, као овлашћених
предлагача, за чланове Школског одбора у новом сазиву.
С обзиром да су овлашћени предлагачи
предложили кандидате за чланове Школског одбора,
Привремени орган општине Бор је, сходно наведеним
прописима, одлучио 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: 022-135/2010-I
У Бору, 23. јула 2010. године
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На основу члана 54. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.
72/09) члана 2. и 3. Одлуке о распуштању Скупштине
општине Бор и образовању Привременог органа oпштине
Бор (''Службени гласник РС'', бр. 11/2010), члана 43.
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.
7/08) и члана 192. Закона о општем управном поступку
(''Службени лист СРЈ'' бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени
гласник РС'' бр. 30/2010), Привремени орган општине
Бор, на седници одржаној дана 23. јула 2010. године,
донео је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу чланова школског одбора
ОШ ''Свети Сава'' у Бору
Разрешавају се чланови Школског одбора ОШ
''Свети Сава'' у Бору, са 31.07.2010. године, због истека
мандата, и то:
1. Љиљана Митровић, представник запослених
2. Дафинка Милошевић-Трајковски, представник
запослених
3. Милоје Станковић, представник запослених
4. Љубинка Јелић, представник родитеља
5. Дејан Радичевић, представник родитеља
6. Саша Мартиновић, представник родитеља
7. Марија Попорановић, представник локалне самоуправе
8. Славко Симов, представник локалне самоуправе
9. Горан Топаловић, представник локалне самоуправе.
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.
Скупштина општине Бор је, на седници од 31.
јула 2006. године, именовала Школски одбор ОШ ''Свети
Сава'' у Бору, са почетком трајања мандата од 31.07.2006.
године. Чланом 55. у ставу 1. Закона о основама система
образовања и васпитања, одређено је да мандат органа
управљања траје четири године.
С обзиром да 31.07.2010. године, истиче мандат
наведеном Школском одбору, Привремени орган
општине Бор, одлучио 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: 022-207/2010-I
У Бору, 23. јула 2010. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
др Жика Голубовић с.р.

ПРЕДСЕДНИК,
др Жика Голубовић с.р.

23. јул 2010
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На основу члана 54. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.
72/09) члана 2. и 3. Одлуке о распуштању Скупштине
општине Бор и образовању Привременог органа oпштине
Бор (''Службени гласник РС'', бр. 11/2010), члана 43.
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.
7/08) и члана 192. Закона о општем управном поступку
(''Службени лист СРЈ'' бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени
гласник РС'' бр. 30/2010), Привремени орган општине
Бор, на седници одржаној дана 23. јула 2010. године,
донео је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова школског одбора
ОШ ''Свети Сава'' у Бору
Именују се у Школски одбор ОШ ''Свети Сава''
у Бору, почев од 01.08.2010. године, чланови:
1. Горица Станчев, представник запослених
2. Драгана Крстић, представник запослених
3. Мирјана Лазић, представник запослених
4. Љубинка Јелић, представник родитеља
5. Саша Мартиновић, представник родитеља
6. Зорица Јовац, представник родитеља
7. Јелена Живић, представник локалне самоуправе
8. Гојко Џаковић, представник локалне самоуправе
9. Крунислав Костадиновић, представник локалне
самоуправе.
Об разложење
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 54. одређено је да чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне
самоуправе, а председника бирају чланови већином
гласова од укупног броја чланова. Школски одбор има 9
чланова, од којих су трећина представници локалне
самоуправе, а по трећину чланова предлажу наставничко
веће и савет родитеља школе тајним изјашњавањем.
Чланом 54. у ставу 11. је одређено да скупштина
јединице локалне самоуправе одлучује решењем о
предлогу овлашћеног предлагача.
ОШ ''Свети Сава'' у Бору, је актом бр. 273 од
31.05.2010. године, са прилозима доставила предлог
Наставничког већа и Савета родитеља, као овлашћених
предлагача, за чланове Школског одбора у новом сазиву.
С обзиром да су овлашћени предлагачи
предложили кандидате за чланове Школског одбора,
Привремени орган општине Бор је, сходно наведеним
прописима, одлучио 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: 022-136/2010-I
У Бору, 23. јула 2010. године
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На основу члана 54. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.
72/09) члана 2. и 3. Одлуке о распуштању Скупштине
општине Бор и образовању Привременог органа oпштине
Бор (''Службени гласник РС'', бр. 11/2010), члана 43.
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.
7/08) и члана 192. Закона о општем управном поступку
(''Службени лист СРЈ'' бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени
гласник РС'' бр. 30/2010), Привремени орган општине
Бор, на седници одржаној дана 23. јула 2010. године,
донео је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу чланова школског одбора
ОШ ''Станоје Миљковић'' у Брестовцу
Разрешавају се чланови Школског одбора ОШ
''Станоје Миљковић'' у Брестовцу, са 31.07.2010. године,
због истека мандата, и то:
1.Тихомир Стројић, представник запослених
2. Дејан Марковић, представник запослених
3. Мира Стевановић, представник запослених
4. Југослав Ђорђевић, представник родитеља
5. Богдан Јанковић, представник родитеља
6. Синиша Лупуловић, представник родитеља
7. Дејан Несторовић, представник локалне самоуправе
8. Срђан Соринкановић, представник локалне самоуправе
9. Саша Марковић, представник локалне самоуправе.
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.
Скупштина општине Бор је, на седници од 31.
јула 2006. године, именовала Школски одбор ОШ
''Станоје Миљковић'' у Брестовцу, са почетком трајања
мандата од 31.07.2006. године. Чланом 55. у ставу 1.
Закона о основама система образовања и васпитања,
одређено је да мандат органа управљања траје четири
године.
С обзиром да 31.07.2010. године, истиче мандат
наведеном Школском одбору, Привремени орган
општине Бор, одлучио 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: 022-208/2010-I
У Бору, 23. јула 2010. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
др Жика Голубовић с.р.

ПРЕДСЕДНИК,
др Жика Голубовић с.р.

23. јул 2010
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На основу члана 54. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.
72/09) члана 2. и 3. Одлуке о распуштању Скупштине
општине Бор и образовању Привременог органа oпштине
Бор (''Службени гласник РС'', бр. 11/2010), члана 43.
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.
7/08) и члана 192. Закона о општем управном поступку
(''Службени лист СРЈ'' бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени
гласник РС'' бр. 30/2010), Привремени орган општине
Бор, на седници одржаној дана 23. јула 2010. године,
донео је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова школског одбора
ОШ ''Станоје Миљковић'' у Брестовцу
Именују се у Школски одбор ОШ ''Станоје
Миљковић'' у Брестовцу, почев од 01.08.2010. године,
чланови:
1. Зорица Калиновић, представник запослених
2. Радомир Жоњић, представник запослених
3. Мира Стевановић, представник запослених
4. Габријела Јовановић, представник родитеља
5. Златко Радуљесковић, представник родитеља
6. Синиша Лупуловић, представник родитеља
7. Милана Поповић, представник локалне самоуправе
8. Новица Адамовић, представник локалне самоуправе
9.Драги Чорболоковић, представник локалне самоуправе.
Об разложење
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 54. одређено је да чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне
самоуправе, а председника бирају чланови већином
гласова од укупног броја чланова. Школски одбор има 9
чланова, од којих су трећина представници локалне
самоуправе, а по трећину чланова предлажу наставничко
веће и савет родитеља школе тајним изјашњавањем.
Чланом 54. у ставу 11. је одређено да скупштина
јединице локалне самоуправе одлучује решењем о
предлогу овлашћеног предлагача.
ОШ ''Станоје Миљковић'' у Брестовцу, је актом
бр. 255 од 28.05.2010. године, доставила предлог
Наставничког већа и Савета родитеља, као овлашћених
предлагача, за чланове Школског одбора у новом сазиву.
С обзиром да су овлашћени предлагачи
предложили кандидате за чланове Школског одбора,
Привремени орган општине Бор је, сходно наведеним
прописима, одлучио 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: 022-133/2010-I
У Бору, 23. јула 2010. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
др Жика Голубовић с.р.
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На основу члана 54. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.
72/09) члана 2. и 3. Одлуке о распуштању Скупштине
општине Бор и образовању Привременог органа oпштине
Бор (''Службени гласник РС'', бр. 11/2010), члана 43.
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.
7/08) и члана 192. Закона о општем управном поступку
(''Службени лист СРЈ'' бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени
гласник РС'' бр. 30/2010), Привремени орган општине
Бор, на седници одржаној дана 23. јула 2010. године,
донео је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу чланова школског одбора
ОШ ''Ђура Јакшић'' у Кривељу
Разрешавају се чланови Школског одбора ОШ
''Ђура Јакшић'' у Кривељу, са 31.07.2010. године, због
истека мандата, и то:
1. Миодраг Јовић, представник запослених
2. Мирјана Божић-Кузмановић, представник запослених
3. Бранимир Девић, представник запослених
4. Микица Младенесковић, представник родитеља
5. Ненад Стојановић, представник родитеља
6. Драгана Барбуловић, представник родитеља
7. Јасна Мартиновић, представник локалне самоуправе
8. Зоран Јанковић, представник локалне самоуправе
9. Снежана Лападатовић, представник локалне
самоуправе.
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.
Скупштина општине Бор је, на седници од 31.
јула 2006. године, именовала Школски одбор ОШ ''Ђура
Јакшић'' у Кривељу, са почетком трајања мандата од
31.07.2006. године. Чланом 55. у ставу 1. Закона о
основама система образовања и васпитања, одређено је
да мандат органа управљања траје четири године.
С обзиром да 31.07.2010. године, истиче мандат
наведеном Школском одбору, Привремени орган
општине Бор, одлучио 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: 022-209/2010-I
У Бору, 23. јула 2010. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
др Жика Голубовић с.р.

23. јул 2010

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“
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На основу члана 54. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.
72/09) члана 2. и 3. Одлуке о распуштању Скупштине
општине Бор и образовању Привременог органа oпштине
Бор (''Службени гласник РС'', бр. 11/2010), члана 43.
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.
7/08) и члана 192. Закона о општем управном поступку
(''Службени лист СРЈ'' бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени
гласник РС'' бр. 30/2010), Привремени орган општине
Бор, на седници одржаној дана 23. јула 2010. године,
донео је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова школског одбора
ОШ ''Ђура Јакшић'' у Кривељу
Именују се у Школски одбор ОШ ''Ђура
Јакшић'' у Кривељу, почев од 01.08.2010. године,
чланови:
1. Бранимир Девић, представник запослених
2. Биљана Младеновић, представник запослених
3. Мирјана Божић-Кузмановић, представник запослених
4. Ненад Стојановић, представник родитеља
5. Дивна Николић, представник родитеља
6. Раде Младенесковић, представник родитеља
7. Светислав Констандиновић, представник локалне
самоуправе
8. Марија Голубовић, представник локалне самоуправе
9. Ивана Богдановић, представник локалне самоуправе.
Об разложење
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 54. одређено је да чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне
самоуправе, а председника бирају чланови већином
гласова од укупног броја чланова. Школски одбор има 9
чланова, од којих су трећина представници локалне
самоуправе, а по трећину чланова предлажу наставничко
веће и савет родитеља школе тајним изјашњавањем.
Чланом 54. у ставу 11. је одређено да скупштина
јединице локалне самоуправе одлучује решењем о
предлогу овлашћеног предлагача.
ОШ ''Ђура Јакшић'' у Кривељу, је актом бр. 487
од 20.06.2010. године, са прилозима доставила предлог
Наставничког већа и Савета родитеља, као овлашћених
предлагача, за чланове Школског одбора у новом сазиву.
С обзиром да су овлашћени предлагачи
предложили кандидате за чланове Школског одбора,
Привремени орган општине Бор је, сходно наведеним
прописима, одлучио као у диспозитиву овог решења.
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На основу члана 54. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.
72/09) члана 2. и 3. Одлуке о распуштању Скупштине
општине Бор и образовању Привременог органа oпштине
Бор (''Службени гласник РС'', бр. 11/2010), члана 43.
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.
7/08) и члана 192. Закона о општем управном поступку
(''Службени лист СРЈ'' бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени
гласник РС'' бр. 30/2010), Привремени орган општине
Бор, на седници одржаној дана 23. јула 2010. године,
донео је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу чланова школског одбора
ОШ ''Петар Радовановић'' у Злоту
Разрешавају се чланови Школског одбора ОШ
''Петар Радовановић'' у Злоту, са 31.07.2010. године, због
истека мандата, и то:
1. Драган Нујкић, представник запослених
2. Бранко Стојановић, представник запослених
3. Дијана Гаурјановић, представник запослених
4. Тимеа Тодоровић, представник родитеља
5. Небојша Лупшић, представник родитеља
6. Милорад Рошић, представник родитеља
7. Мирослав Бешинић, представник локалне самоуправе
8. Радивоје Станојевић, представник локалне самоуправе
9. Драгослав Петријановић, представник локалне
самоуправе.
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.
Скупштина општине Бор је, на седници од 31.
јула 2006. године, именовала Школски одбор ОШ ''Петар
Радовановић'' у Злоту, са почетком трајања мандата од
31.07.2006. године. Чланом 55. у ставу 1. Закона о
основама система образовања и васпитања, одређено је
да мандат органа управљања траје четири године.
С обзиром да 31.07.2010. године, истиче мандат
наведеном Школском одбору, Привремени орган
општине Бор, одлучио 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.

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: 022-162/2010-I
У Бору, 23. јула 2010. године

Број: 022-210/2010-I
У Бору, 23. јула 2010. године

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
др Жика Голубовић с.р.

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
др Жика Голубовић с.р.

23. јул 2010

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“
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На основу члана 54. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.
72/09) члана 2. и 3. Одлуке о распуштању Скупштине
општине Бор и образовању Привременог органа oпштине
Бор (''Службени гласник РС'', бр. 11/2010), члана 43.
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.
7/08) и члана 192. Закона о општем управном поступку
(''Службени лист СРЈ'' бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени
гласник РС'' бр. 30/2010), Привремени орган општине
Бор, на седници одржаној дана 23. јула 2010. године,
донео је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова школског одбора
ОШ ''Петар Радовановић'' у Злоту

193
На основу члана 54. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.
72/09) члана 2. и 3. Одлуке о распуштању Скупштине
општине Бор и образовању Привременог органа oпштине
Бор (''Службени гласник РС'', бр. 11/2010), члана 43.
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.
7/08) и члана 192. Закона о општем управном поступку
(''Службени лист СРЈ'' бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени
гласник РС'' бр. 30/2010), Привремени орган општине
Бор, на седници одржаној дана 23. јула 2010. године,
донео је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу чланова школског одбора
ШОМО ''Миодраг Васиљевић'' у Бору

Именују се у Школски одбор ОШ ''Петар
Радовановић'' у Злоту, почев од 01.08.2010. године,
чланови:
1. Бранко Стојановић, представник запослених
2. Драган Нујкић, представник запослених
3. Биљана Стојановић, представник запослених
4. Слађана Гушљешевић, представник родитеља
5. Жаклина Рошкић, представник родитеља
6. Горан Радуљесковић, представник родитеља
7. Миодраг Урсуловић, представник локалне самоуправе
8. Иван Мејлановић, представник локалне самоуправе
9. Драган Јанкуцић, представник локалне самоуправе.

Разрешавају се чланови Школског одбора
ШОМО ''Миодраг Васиљевић'' у Бору, са 31.07.2010.
године, због истека мандата, и то:
1. Љиљана Рех, представник запослених
2. Дивна Николић, представник запослених
3. Миле Младенов, представник запослених
4. Ивица Булог, представник родитеља
5. Љиљана Пелемиш, представник родитеља
6. Томислав Вучковић, представник родитеља
7. Милован Матовић, представник локалне самоуправе
8. Горан Симић, представник локалне самоуправе
9. Томислав Пиљевић, представник локалне самоуправе.

Об разложење
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 54. одређено је да чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне
самоуправе, а председника бирају чланови већином
гласова од укупног броја чланова. Школски одбор има 9
чланова, од којих су трећина представници локалне
самоуправе, а по трећину чланова предлажу наставничко
веће и савет родитеља школе тајним изјашњавањем.
Чланом 54. у ставу 11. је одређено да скупштина
јединице локалне самоуправе одлучује решењем о
предлогу овлашћеног предлагача.
ОШ ''Петар Радовановић'' у Злоту, је актом бр.
406 од 01.06.2010. године, са прилозима доставила
предлог Наставничког већа и Савета родитеља, као
овлашћених предлагача, за чланове Школског одбора у
новом сазиву.
С обзиром да су овлашћени предлагачи
предложили кандидате за чланове Школског одбора,
Привремени орган општине Бор је, сходно наведеним
прописима, одлучио као у диспозитиву овог решења.

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.
Скупштина општине Бор је, на седници од 31.
јула 2006. године, именовала Школски одбор ШОМО
''Миодраг Васиљевић'' у Бору, са почетком трајања
мандата од 31.07.2006. године. Чланом 55. у ставу 1.
Закона о основама система образовања и васпитања,
одређено је да мандат органа управљања траје четири
године.
С обзиром да 31.07.2010. године, истиче мандат
наведеном Школском одбору, Привремени орган
општине Бор, одлучио 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: 022-138/2010-I
У Бору, 23. јула 2010. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
др Жика Голубовић с.р.

Поука о правном средству: Против овог Решења може
се покренути управни спор, тужбом, у року од 30 дана од
дана пријема овог решења. Тужба се предаје Управном
суду у Београду непосредно или преко поште.
Број: 022-211/2010-I
У Бору, 23. јула 2010. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
др Жика Голубовић с.р.

23. јул 2010

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“
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На основу члана 54. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.
72/09) члана 2. и 3. Одлуке о распуштању Скупштине
општине Бор и образовању Привременог органа oпштине
Бор (''Службени гласник РС'', бр. 11/2010), члана 43.
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.
7/08) и члана 192. Закона о општем управном поступку
(''Службени лист СРЈ'' бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени
гласник РС'' бр. 30/2010), Привремени орган општине
Бор, на седници одржаној дана 23. јула 2010. године,
донео је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова школског одбора
ШОМО ''Миодраг Васиљевић'' у Бору
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На основу члана 54. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.
72/09) члана 2. и 3. Одлуке о распуштању Скупштине
општине Бор и образовању Привременог органа oпштине
Бор (''Службени гласник РС'', бр. 11/2010), члана 43.
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.
7/08) и члана 192. Закона о општем управном поступку
(''Службени лист СРЈ'' бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени
гласник РС'' бр. 30/2010), Привремени орган општине
Бор, на седници одржаној дана 23. јула 2010. године,
донео је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу чланова школског одбора
ШОСО ''Видован'' у Бору

Именују се у Школски одбор ШОМО ''Миодраг
Васиљевић'' у Бору, почев од 01.08.2010. године,
чланови:
1. Светлана Мишић, представник запослених
2. Наташа Стојановић, представник запослених
3. Миле Младенов, представник запослених
4. Ивица Булог, представник родитеља
5. Љиљана Пелемиш, представник родитеља
6. Слађана Видојевић, представник родитеља
7. Ана Стреховец, представник локалне самоуправе
8. Јасмина Јушчак, представник локалне самоуправе
9. Оливера Костић, представник локалне самоуправе.

Разрешавају се чланови Школског одбора
ШОСО ''Видовдан'' у Бору, са 31.07.2010. године, због
истека мандата, и то:
1. Александра Урошевић, представник запослених
2. Вера Тодоровић, представник запослених
3. Марина Радичевић, представник запослених
4. Маља Алијевски, представник родитеља
5. Томислав Дикановић, представник родитеља
6. Реџеп Чаколи, представник родитеља
7. Љубинка Станојевић, представник локалне самоуправе
8. Едита Цоловић, представник локалне самоуправе
9. Сузана Пауновић, представник локалне самоуправе.

Об разложење
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 54. одређено је да чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне
самоуправе, а председника бирају чланови већином
гласова од укупног броја чланова. Школски одбор има 9
чланова, од којих су трећина представници локалне
самоуправе, а по трећину чланова предлажу наставничко
веће и савет родитеља школе тајним изјашњавањем.
Чланом 54. у ставу 11. је одређено да скупштина
јединице локалне самоуправе одлучује решењем о
предлогу овлашћеног предлагача.
ШОМО ''Миодраг Васиљевић'' у Бору, је актом
бр. 134 од 26.05.2010. године, доставила предлог
Наставничког већа и Савета родитеља, као овлашћених
предлагача, за чланове Школског одбора у новом сазиву.
С обзиром да су овлашћени предлагачи
предложили кандидате за чланове Школског одбора,
Привремени орган општине Бор је, сходно наведеним
прописима, одлучио као у диспозитиву овог решења.

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.
Скупштина општине Бор је, на седници од 31.
јула 2006. године, именовала Школски одбор ШОСО
''Видовдан'' у Бору, са почетком трајања мандата од
31.07.2006. године. Чланом 55. у ставу 1. Закона о
основама система образовања и васпитања, одређено је
да мандат органа управљања траје четири године.
С обзиром да 31.07.2010. године, истиче мандат
наведеном Школском одбору, Привремени орган
општине Бор, одлучио 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.

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: 022-212/2010-I
У Бору, 23. јула 2010. године

Број: 022-137/2010-I
У Бору, 23. јула 2010. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
др Жика Голубовић с.р.

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
др Жика Голубовић с.р.

23. јул 2010
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На основу члана 54. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.
72/09) члана 2. и 3. Одлуке о распуштању Скупштине
општине Бор и образовању Привременог органа oпштине
Бор (''Службени гласник РС'', бр. 11/2010), члана 43.
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.
7/08) и члана 192. Закона о општем управном поступку
(''Службени лист СРЈ'' бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени
гласник РС'' бр. 30/2010), Привремени орган општине
Бор, на седници одржаној дана 23. јула 2010. године,
донео је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова школског одбора
ШОСО ''Видовдан'' у Бору
Именују се у Школски одбор ШОСО
''Видовдан'' у Бору, почев од 01.08.2010. године, чланови:
1. Биљана Динић, представник запослених
2. Снежана Цокић, представник запослених
3. Зорица Цепењор, представник запослених
4. Реџеп Чаколи, представник родитеља
5. Маља Алијевски, представник родитеља
6. Зорица Стефановић, представник родитеља
7. Дејан Петровски, представник локалне самоуправе
8. Александар Кулић, представник локалне самоуправе
9. Зуди Јагупоски, представник локалне самоуправе.
Об разложење
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 54. одређено је да чланове школског
одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне
самоуправе, а председника бирају чланови већином
гласова од укупног броја чланова. Школски одбор има 9
чланова, од којих су трећина представници локалне
самоуправе, а по трећину чланова предлажу наставничко
веће и савет родитеља школе тајним изјашњавањем.
Чланом 54. у ставу 11. је одређено да скупштина
јединице локалне самоуправе одлучује решењем о
предлогу овлашћеног предлагача.
ШОСО ''Видовдан'' у Бору, је актом бр. 404 од
31.05.2010. године, доставила предлог Наставничког већа
и Савета родитеља, као овлашћених предлагача, за
чланове Школског одбора у новом сазиву.
С обзиром да су овлашћени предлагачи
предложили кандидате за чланове Школског одбора,
Привремени орган општине Бор је, сходно наведеним
прописима, одлучио 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: 022-137/2010-I
У Бору, 23. јула 2010. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
др Жика Голубовић с.р.
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На основу члана 2. и 3. Одлуке о распуштању
Скупштине општине Бор и образовању Привременог
органа oпштине Бор (''Службени гласник РС'', бр.
11/2010) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени
лист општине Бор'', бр. 7/08) Привремени орган општине
Бор, на седници одржаној дана 23. јула 2010. године,
донео је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана Комисије за
спровођење поступка јавног надметања за давање у
закуп пољопривредног земљишта у државној својини
I
Разрешава се Веснa Драгашановић-Кочовски,
дипломирани правник из Бора, дужности члана Комисије
за спровођење поступка јавног надметања за давање у
закуп пољопривредног земљишта у државној својини, на
лични захтев.
II
Именује се Бранкица Траиловић-Богдановић,
дипломирани правник, из Доње Беле Реке за члана
Комисије за спровођење поступка јавног надметања за
давање у закуп пољопривредног земљишта у државној
својини.
III
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 320-17/2010-I
У Бору, 23. јула 2010. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
др Жика Голубовић с.р.

23. јул 2010
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