СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ БОР

ГОДИНА: VIII

БРОЈ: 16

81
На основу члана 3. Пословника о
Општинског већа општине Бор (''Службени
општине Бор'', бр. 6/08 и 15/13), Општинско
општине Бор, на седници одржаној 14. априла
године, донело је

15. MAJ
2014. ГОДИНЕ

раду
лист
веће
2014.

ОДЛУКУ
О ЗАДУЖЕЊУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ БОР ЗА ОДРЕЂЕНЕ ОБЛАСТИ
I
Овом одлуком задужују се чланови Општинског
већа општине Бор за одређене области из надлежности
Општине, и то:
1. Љубиша Миљковић, за рад, социјалну
политику, људска и мањинска права;
2. Негован Аксић, за локални економски развој,
пројекте и спорт;
3. Оливера Јашаревић, за рад јавних предузећа;
4. Златка Стојановић, за запошљавање финансије;
5. Маја Бакоч, за културу и информисање;
6. Марко Николовски, за омладину;
7. Студенка Ковачевић, за Oпштинску управу и
верска питања;
8. Синиша Србуловић, за здравство;
9. Горан Јоксимовић, за просвету.
II
Чланови Општинског већа, у оквиру задужења
из тачке I ове одлуке, имају право и дужност да предлажу
расправљање појединих питања, дају иницијативе за
припремање одлука и других аката које доноси
Скупштина општине и да остварују сарадњу са свим
субјектима из области за коју су задужени.
III
Ову одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 02-23/2014-IV
У Бору, 14. априла 2014. године
ОПШ ТИНА БОР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ПРЕДСЕДНИК,
Живорад Петровић, с.р.

ЦЕНА : 80
ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:
4.000 ДИНАРА
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На основу члана 4. Пословника о раду
Општинског већа општине Бор (''Службени лист
општине Бор'', бр. 6/08 и 15/13), Општинско веће
општине Бор, на седници одржаној 14. маја 2014. године,
донело је
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за решавање у управном
поступку у другом степену
I
Образује се Комисија за решавање у управном
поступку у другом степену као стално радно тело
Општинског већа (у даљем тексту: Комисија).
II
У Комисију из тачке I овог решења именују се:
- за председника
Студенка Ковачевић,
- за заменика председника
Маја Бакоч,
- за чланове:
1. Милена Стројић,
2. Бранкица Траиловић-Богдановић,
3. Милица Мустеровић.
III
Мандат именованима траје четири године.
IV
Надлежност Комисије утврђена је Пословником
о раду Општинског већа општине Бор.
V
На рад и одлучивање Комисије примењују се
одредбе Пословника о раду Општинског већа општине
Бор, које се односе на рад и одлучивање Општинског
већа.
VI
Даном ступања на снагу овог решења престаје
да важи Решење о образовању Комисије за решавање у
управном поступку у другом степену Бор (''Службени
лист општине Бор'', бр. 21/10 и 17/13).
VII
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 02-25/2014-IV
У Бору, 14. маја 2014. године
О ПШ Т И Н А Б О Р
ОПШ ТИНСКО ВЕЋЕ
ПРЕДСЕДНИК,
Живорад Петровић, с.р.
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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, 13/12 и 2/14), председник
Општине Бор, донео је
РЕШЕЊЕ
о изменама Решења о образовању Комисије за спорт
Општине Бор
1. У тачки 2. Решења о образовању Комисије за
спорт Општине Бор (''Службени лист општине Бор'' бр.
13/13 и 4/14) врше се следеће измене:
- разрешава се Иван Раденковић, дужности
председника Комисије;
- именује се Негован Аксић, за председника
Комисије;
- разрешава се Ненад Петровић, дужности
заменика председника Комисије;
- именује се Иван Стаменковић, за заменика
председника Комисије;
- разрешава се Јелена Жугић, дужности члана
Комисије;
- именује се Ненад Петровић, за члана
Комисије;
- разрешава се Александар Симоновски,
дужности члана Комисије;
- именује се Момчило Константиновић, за члана
Комисије.
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-Координара рад портира, запослених на
пословима а одржавања хигијене, физичког обезбеђења и
возача;
-сачињава распоред по сменама портира и
распоред чишћења по спратовима и осталом пословном
простору запослених на пословима одржавања хигијене;
-води евиденцију о присутности на послу
портира, запослених на пословима физичког обезбеђења,
одржавања хигијене и возача и других запослених у
општинској гаражи;
- сачињава месечни извештај о присутности и
по потреби о раду портира, запослених на пословима
физичког обезбеђења, одржавања хигијене,возача и
других запослених у општинској гаражи;
-контролише поштовање одредби Правилника
о унутрашњем реду и правилима понашања запослених,
постављених и изавбраних лица у органима општине Бор
и посетиоца у згради Општинске управе општине Бор;
-обавља и друге послове по налогу начелника
Одељења.
УСЛ ССС – економског, друштвеног или
ОВИ: техничког смера, 1 година радног искуства и
положен стручни испит
Број извршилаца: 1 “
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу 8 (осмог) дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине Бор“.
У Бору, 13.05.2014. године;

2. Ово решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 66-5/2014-II
У Бору, 7. маја 2014. годинe
ОПШ ТИНA БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Живорад Петровић, с.р.
84
На основу члана 59. став 2. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник Р. Србије“, број:
129/2007), члана 80. Статута општине Бор (''Службени
лист општине Бор'', број: 07/08 и 3/2013) и члана 23. и 47.
Одлуке о организацији Општинске управе општине Бор
(„Службени лист општине Бор“, број 13/08,14/08 и
09/09), начелник Општинске управе Бор, уз сагласност
Општинског већа општине Бор, донео је
ПРАВИЛНИК
о допуни Правилника о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Општинској управи
општине Бор
Члан 1.
У Правилнику о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Општинској управи
општине Бор („Службени лист општине Бор“, број
15/2013 и 6/2014), у члану 28. после радног места под
бројем 4/79, додаје се ново радно место под редним
бројем 4/79.а које гласи:“

4/79.а

Послови координатора портира, послова
одржавања хигијене, физичког
обезбеђења и возача

458

Број: 110-13/2014-III
НАЧЕЛНИК,
Љубинка Јелић, с.р.
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На основу члана 3. став 4. Закона о раду („Сл.
гласник РС“, број: 24/05 и 61/05), члана 2. Закона о
радним односима у државним органима („Сл. гласник
РС“, број: 48/91... 39/02) и на основу наредбе
Председника општине Бор број:120-15/2014-III-04 од
13.05.2014.године, начелник Општинске управе општине
Бор, доноси
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА
О РАДНИМ ОДНОСИМА, ДИСЦИПЛИНСКОЈ И
МАТЕРИЈАНОЈ ОДГОВОРНОСТИ
Члан 1.
У
Правилнику
о
радним
односима,
дисциплинској и материјалној одговорности (“ Службени
лист општине Бор“, број 09/2013) члан 33. Правилника
мења се и гласи:
„Коефицијент из члана 32. овог Правилника
увећава се по основу сложености и одговорности
послова, за додатни коефицијент и то:
-начелнику одељења, службе и буџетском
инспектору- за 8,4;
-шефу одсекаи заменику начелника одељењаслужбе –за 8,4;
-шефу одсека у звању самосталног стручног
сарадника-за 8,3;
-шефу одсека у звању вишег стручног
сарадника-за 8,3;
-руководиоцу канцеларије-за 8,2;
-самосталном стручном сараднику-за 8;
-вишем стручном сараднику-за 7,8;
-стручном сараднику-за 5,75;
-вишем сараднику-за 3,60
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-сараднику и висококвалификованом радникуза 2,30;
-стенографу и вишем референту-за 1,20;
-референту и дактилографу-за 0,93;
-квалификованом раднику-за 0,53;
-неквалификованом раднику-за 0,53. „

Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине Бор“.
Број:110-15/2014-III
У Бору, 14.05.2014.године
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БОР
НАЧЕЛНИК,
Љубинка Јелић, с.р.
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