СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ БОР

ГОДИНА: V

БРОЈ: 2

01. ФЕБРУАР
2011. ГОДИНЕ

3
На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07) и члана
43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'',
бр. 7/08), Скупштина општине Бор, на седници одржаној
дана 28. јануара 2011. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ РАДА ФОНДА ЗА
ПРОТИВПОЖАРНУ ЗАШТИТУ ОПШТИНЕ БОР
Члан 1.
Престаје са радом Фонд за противпожарну
заштиту општине Бор (у даљем тексту: Фонд) који је
основала Скупштина општине Бор Одлуком број:0252/2006-I од 07.04.2006. године
(''Службени лист
општина'', бр. 5/06) из разлога не постојања извора и
прилива средстава, због чега Фонд није у могућности да и
даље остварује циљ због кога је основан.

ЦЕНА : 80
ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:
4.000 ДИНАРА

4
На основу члана 13. Закона о управљању
отпадом (''Службени гласник РС'', бр. 36/09 и 88/2010),
члана 65. Закона о заштити животне средине (''Службени
гласник РС'', бр. 135/04 и 36/09) и члана 43. Статута
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08),
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 28.
јануара 2011. године, донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА
ОТПАДОМ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ БОР 2010202О. ГОДИНЕ
Члан 1.
Усваја се Локални план управљања отпадом за
територију општине Бор 2010-2020. године.

Члан 2.
Средства Фонда која чини опрема преузима
Општина Бор.
Члан 3.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје
мандат Управног одбора Фонда.

Члан 2.
Саставни део ове одлуке је Локални план
управљања отпадом за територију општине Бор 20102020. године.
Члан 3.
План из члана 1. ове одлуке представља основ
деловања, буџетског финансирања и реализације на
територији општине Бор.

Члан 4.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о оснивању Фонда за противпожарну
заштиту општине Бор број:025-2/2006-I од 07.04.2006.
године (''Службени лист општина'', бр. 5/06).

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 415-2/2011-I
У Бору, 28. јануара 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ратко Апостоловић, с.р.

Број: 501-18/2011-I
У Бору, 28. јануара 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ратко Апостоловић, с.р.
5
На основу члана 46. Закона о локалним изборима
(“Службени гласник РС”, бр. 129/07) и члана 43. Статута
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08)
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 28.
јануара 2011. године, донела је
ОДЛУКУ
о престанку мандата одборнику Скупштине општине
Бор
I
Утврђује се престанак мандата Драгани
Живковић-Обрадовић, одборнику Скупштине општине
Бор, због подношења писмене оставке на функцију
одборника у Скупштини општине Бор.
Образ ложење
Одборник,
Драгана
Живковић-Обрадовић
поднела је усмену оставку на седници Скупштине

01. фебруар 2011
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општине Бор, како је то утврђено у члану 46. став 2.
Закона о локалним изборима.
Чланом 46. став 3. Закона о локалним изборима
је регулисано да о оставци, коју је одборник поднео на
самој седници, Скупштина, без одлагања, на истој
седници утврђује да је одборнику престао мандат.
На основу изнетог одлучено је као у
диспозитиву.
Поука о правном средству: Против ове одлуке
може се изјавити жалба Управном суду у Београду у року
од 48 часова од дана доношења ове одлуке.
II
Ову одлуку објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 02-3/2011-I
У Бору, 28. јануара 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ратко Апостоловић, с.р.
6
На основу члана 22. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05испр) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист
општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина општине Бор, на
седници одржаној 28. јануара 2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања
ЈП ''Боговина'' Бор за 2011. годину
I
Даје се сагласност на Програм пословања ЈП
''Боговина'' Бор за 2011. годину, који је донео Управни
одбор тог предузећа, на седници одржаној 15.12.2010.
године, под бројем 394/2.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022-1/2011-I
У Бору, 28. јануара 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ратко Апостоловић, с.р.
7
На основу члана 22. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05испр) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист
општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина општине Бор, на
седници одржаној 28. јануара 2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања
ЈП ''Дирекција за изградњу Бора'' Бор за 2011. годину
I
Даје се сагласност на Програм пословања ЈП
''Дирекција за изградњу Бора'' Бор за 2011. годину, који је
донео Управни одбор тог предузећа, на седници одржаној
14.01.2011. године, под бројем 41-2/4.
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II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022-3/2011-I
У Бору, 28. јануара 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ратко Апостоловић, с.р.
8
На основу члана 22. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05испр) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист
општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина општине Бор, на
седници одржаној 28. јануара 2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања
ЈП за стамбене услуге '' Бор'' Бор за 2011. годину
I
Даје се сагласност на Програм пословања Јавног
предузећа за стамбене услуге ''Бор'' Бор за 2011. годину,
који је донео Управни одбор тог предузећа, на седници
одржаној 19.01.2011. године, под бројем 110/1.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022-2/2011-I
У Бору, 28. јануара 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ратко Апостоловић, с.р.
9
На основу члана 22. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05испр) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист
општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина општине Бор, на
седници одржаној 28. јануара 2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања
ЈП ''Штампа, радио и филм'' Бор за 2011. годину
I
Даје се сагласност на Програм пословања ЈП
''Штампа, радио и филм'' Бор за 2011. годину, који је
донео Управни одбор тог предузећа, на седници одржаној
19.01.2011. године, под бројем 02/11.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022-4/2011-I
У Бору, 28. јануара 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ратко Апостоловић, с.р.

01. фебруар 2011
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На основу члана 22. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05испр) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист
општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина општине Бор, на
седници одржаној 28. јануара 2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања
ЈКП ''3. октобар'' Бор за 2011. годину
I
Даје се сагласност на Програм пословања ЈКП
''3. октобар'' Бор за 2011. годину, који је донео Управни
одбор тог предузећа, на седници одржаној 21.01.2011.
године, под бројем 38.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 023-4/2011-I
У Бору, 28. јануара 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ратко Апостоловић, с.р.
11
На основу члана 22. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05испр) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист
општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина општине Бор, на
седници одржаној 28. јануара 2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања
ЈКП ''Водовод'' Бор за 2011. годину
I
Даје се сагласност на Програм пословања ЈКП
''Водовод'' Бор за 2011. годину, који је донео Управни
одбор тог предузећа, на седници одржаној 20.01.2011.
године, под бројем 114/2.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 023-5/2011-I
У Бору, 28. јануара 2011. године
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одбор тог предузећа, на седници одржаној 19.01.2011.
године, под бројем 6/2-2011.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 023-1/2011-I
У Бору, 28. јануара 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ратко Апостоловић, с.р.
13
На основу члана 27.став 1. тачка 3. Закона о
јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса (''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05
и 108/05-испр), члана 23. став 1. Закона о комуналним
делатностима (''Службени гласник РС'', бр. 16/97 и 42/98)
и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист
општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина општине Бор, на
седници одржаној дана 28. јануара 2011. године донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о усклађивању цена
пијаће воде и одвођења отпадних вода ЈКП ''Водовод''
Бор
I
Даје се сагласност на Одлуку о усклађивању
цена пијаће воде и одвођења отпадних вода ЈКП
''Водовод'' Бор, коју је донео Управни одбор ЈКП
''Водовод'' Бор, на седници одржаној 20.01.2011. године,
под бројем 114/3 и то:
Цена
Цена одвођења
пијаће
Категорија
отпадних вода дин/
воде
потрошача
m3
дин/
3
m
I категорија(привреда) 82,43
18,07
II
54,27
16,00
категорија(непривреда)
III категорија (грађани) 30,12
8,99
II
Ово решење се примењује почев од 01.02.2011.
године, а објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 023-6/2011-I
У Бору, 28. јануара 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ратко Апостоловић, с.р.
12
На основу члана 22. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса (''Службени
гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05-испр) и
члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист општине
Бор'', бр. 7/08), Скупштина општине Бор, на седници
одржаној 28. јануара 2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања
ЈКП ''Топлана'' Бор за 2011. годину
I
Даје се сагласност на Програм пословања ЈКП
''Топлана'' Бор за 2011. годину, који је донео Управни

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ратко Апостоловић, с.р.

01. фебруар 2011
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На основу члана 27. став 1. тачка 3. Закона о
јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса (''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05
и 108/05-испр), члана 23. став 1. Закона о комуналним
делатностима (''Службени гласник РС'', бр. 16/97 и 42/98)
и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист
општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина општине Бор, на
седници одржаној дана 28. јануара 2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цена
пружања услуга ЈКП ''Топлана'' Бор
I
Даје се сагласност на Одлуку о утврђивању цена
пружања услуга ЈКП ''Топлана'' Бор, коју је донео
Управни одбор ЈКП ''Топлана'' Бор под бројем 6/3-2011 од
19.01.2011. године, и то:
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На основу члана 27.став 1. тачка 3. Закона о
јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса (''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05
и 108/05-испр), члана 23. став 1. Закона о комуналним
делатностима (''Службени гласник РС'', бр. 16/97 и 42/98)
и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист
општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина општине Бор, на
седници одржаној дана 28. јануара 2011. године донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о ценaма одређених
комуналних услуга ЈКП ''3. октобар'' Бор
I
Даје се сагласност на Одлуку о ценама
одређених комуналних услуга ЈКП ''3. октобар'' Бор коју
је донео Управни одбор ЈКП ''3. октобар'' Бор, број: 38 од
21.01.2011. године тако да:
1. Изношење и депоновање смећа

Услуге грејања
I категорија (станови,
приватне
куће,Студентски
дом,Самачки
смештај)
II
категорија
(установе које се
финансирају
из
буџета Општине и
занатлије)
III
категорија(
установе које се
финансирају
из
Републичког буџета,
индустрија
и
пословни
простор
РТБ-а)

Цена грејања
дин/ м2 без
61,88

Цена
грејања
дин/KWh
4,58

128,45

5,84

171,25

6,56

- изношење и депоновање смећа из стамбеног
простора месечно износи 2,98 дин/m2 ,
- изношење и депоновање смећа из пословног
простора правних лица, предузетника и других корисника
– привреда, месечно износи 4,60 дин/m2 ,
- изношење и депоновање смећа из пословног
простора правних лица, предузетника и других корисника
– непривреда, месечно износи 3,03 дин/m2,
- изношење и депоновање смећа из трговинских
и угоститељских радњи месечно износи 11,61 дин/m2.
2. Чишћење заједничких просторија
стамбеним зградама износи 2,86 дин/m2 месечно

у

3. Погребне и пратеће услуге

477,66 дин/ м3
477,66 дин/бојлер

Топла вода
Бојлери
II
Испирање грејних тела и
остале интервенције на
секундарној мрежи
Нови прикључци:
01 категорија – фиксни део
– 7.290,00 динара
02 категорија – фиксни део
– 11.340,00 динара
03 категорија – фиксни део
– 16.200,00 динара
Провера температуре ако је
измерена температура у
оквиру прописане

600 дин/h

варијабилни део – 324,00
дин/KW инсталисане снаге
варијабилни део – 566,40
дин/KW инсталисане снаге
варијабилни део – 810,00
дин/KW инсталисане снаге
600,00 динара по изласку

III
Ово решење се примењује почев од 01.02.2011.
године, а објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 023-2 /2011-I
У Бору, 28. јануара 2011. године

- сахрањивање до дубине 1,70 м износи 2.103,00
динара по сахрани,
- сахрањивање до дубине 2,20 м износи 2.408,00
динара по сахрани,
- сахрањивање у гробницу износи 1.749,00
динара по сахрани,
- закуп гробне парцеле – гроба после смрти
износи 173,00 динара годишње,
- закуп гробне парцеле – гробнице по m2 основе
износи 32,00 дин/ m2 годишње,
- закуп гробног места – гроба за живота износи
1.090,00 динара годишње,
- одржавање гробног места износи 304,00 динара
годишње.
4.Пијачне услуге на робној пијаци
Закуп и накнада за одржавање хигијене на
Робној пијаци у Бору, без пореза на додату вредност,
месечно износи:
- за типску пијачну тезгу („ Фодову“) у
власништву закуподавца 2.570,00 динара,
- за пијачну тезгу („ Дисконткомерцову“) у
власништву закуподавца 2.086,00 динара,
- за продајно место са постављеном тезгом у
власништву закупца 1.926,00 динара,
- за продајно место са постављеним киоском у
власништву закупца 5.142,00 динара.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
5.Пијачне услуге на пијаци половне робе
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ратко Апостоловић, с.р.

- Закуп металног стола месечно износи 1.605,00
динара,
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- Закуп металног стола дневно износи 78 динара.
6. Услуга зоохигијенске службе
Накнаде које плаћа држалац пса - приликом
преузимања пса из зоохигијенске службе износе:
- накнада за хватање пса 895,00 динара,
- дневни износ накнаде за смештај и чување пса
103,00 динара.
Накнаде које плаћа држалац мачке – приликом
преузимања мачке из зоохигијенске службе износе:
- накнада за хватање мачке 446,00 динара,
- дневни износ накнаде за смештај и чување
мачке 28,00 динара.
Накнада за појединачну еутаназију животиња
1000,00 динара.
Накнада за преузимање леша пса или мачке из
стана или дворишта држаоца износи 681,00 динара.
Накнада за закопавање пса или мачке са
превозом до сточног гробља, коју плаћа њихов држалац
износи 954,00 динара.
Накнада за преузимање и закопавање леша
крупне стоке са превозом:
- до 5 km износи 5.000,00 динара,
- до 10 km износи 7.000,00 динара,
- до 15 km износи 8.000,00 динара,
- преко 15 km износи 10.000,00 динара.

Ово решење
општине Бор''.

III
објавити

у

''Службеном

листу

Број: 022-22/2011-I
У Бору, 28. јануара 2011.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ратко Апостоловић, с.р.
17
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр.129/07) и члана 43. Статута
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08),
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 28.
јануара 2011. године, донела је
РЕШ ЕЊЕ
о давању сагласности на Статут Туристичке
организације ''Бор''
I
Даје се сагласност на Статут Туристичке
организације ''Бор'', који је донео Управни одбор те
установе на седници одржаној 23.12.2010. године.

II
Ово Решење се примењује почев од 01.02.2011.
године, а објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.

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

Број: 023-3/2011-I
У Бору, 28. јануара 2011. године

Број: 110-1/2011-I
У Бору, 28. јануара 2011. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ратко Апостоловић, с.р.
16
На основу члана 18. Правилника о мерилима за
утврђивање цена у дечијим установама (''Службени
гласник РС'', бр. 1/93 и 6/96) и члана 43. Статута општине
Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 28. јануара 2011.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о утврђивању висине учешћа родитеља у цени услуга
у Установи за децу ''Бамби'' Бор

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ратко Апостоловић, с.р.
18
На основу члана 130. став 3. и члана 135. Закона
о здравственој заштити (''Службени гласник РС'', бр.
107/05, 72/09 – др. закон, 88/10 и 99/10), члана 43. Статута
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08) и
члана 192. Закона о општем управном поступку
(''Службени лист СРЈ'' број 33/97 и 31/01 и ''Службени
гласник РС'', бр. 30/2010), Скупштина општине Бор, на
седници одржаној дана 28. јануара 2011. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу директора Апотеке Бор

I
Утврђује се висина учешћа родитеља у цени услуга
у Установи за децу ''Бамби'' Бор и то:
-

за целодневни боравак деце учешће
износи 4.100,00 динара месечно,

-

за полудневни боравак припремног
предшколског програма учешће износи
1.050,00 динара месечно и

-

за целодневни боравак припремног
предшколског програма учешће износи
2.460,00 динара месечно.

Цене ће се примењивати од 01.02.2011. године.
II
Ступањем на снагу овог Решења, престаје да
важи решење број: 022-247/2009-I од 27.08.2009.године.

I
Даринка Агић, mr ph spec, из Неготина,
разрешава се дужности директора Апотеке Бор.
Образложење
Чланом 130. став 3. Закона о здравственој
заштити (''Службени гласник РС'', бр. 107/05, 72/09-др.
закон, 88/10 и 99/10) прописано је да директора
здравствене установе именује и разрешава оснивач.
Такође у члану 43. став 1. тачка 10. Статута
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08)
прописано је да Скупштина општине поставља и
разрешава директора јавних предузећа и установа чији је
оснивач.
Према члану 135. поменутог Закона дужност
директора здравствене установе престаје истеком мандата
и разрешењем. Истим чланом предвиђени су разлози за
разрешење директора пре истека мандата.

01. фебруар 2011

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“

БРОЈ 2

48

Решењем број: 022-55/2009-I од 24. јула 2009.
године, mr ph spec Даринка Агић именована је за
директора Апотеке Бор.
У свом досадашњем раду, као руководилац
поменуте установе именована је, по оцени оснивача,
исказала низ слабости и недоследности и руковођењу, што
је довело до већих сметњи у раду и функционисању целе
установе, а посебно изражено у појединим апотекама које
су у саставу Апотеке Бор.
Како је ово један од разлога за разрешење
директора здравствене установе утврђен у члану 135.
Закона, оснивач сматра да је оправдано разрешење mr ph
spec Даринке Агић са функције директора, те да у складу
са условима из Закона на ово место треба именовати
стручњака који ће се са више воље, одговорности и умећа
ухватити у коштац са нагомиланим проблемима у овој
области, која је од виталног интереса за грађане општине
Бор.
Имајући у виду напред наведено, а на основу
овлашћења из прописа, сходно члану 192 Закона о општем
управном поступку, Скупштина општине Бор одлучила је
као у диспозитиву овог решења.

20
На основу члана 12. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Службени гласник РС'', бр.25/00, 25/02 и 107/05) и члана
43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'',
бр.7/08) Скупштина општине Бор, на седници одржаној
дана 28. јануара 2011. године, донела је

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР

Поука о правном средству: Против овог
решења може се покренути управни спор, тужбом, код
надлежног суда у року од 30 дана од дана пријема овог
решења. Тужба се предаје непосредно суду или преко
поште.
Број: 022-23/2011-I
У Бору, 28. јануара 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ратко Апостоловић, с.р.
19
На основу члана 130. и 134. Закона о
здравственој заштити (''Службени гласник РС'', бр. 107/05,
72/09-др. закон, 88/10 и 99/10) и члана 43. Статута
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08),
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 28.
јануара 2011. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању вршиоца дужности директора Апотеке
Бор
I
Ph spec Снежана Јанковић, из Бора, именује се за
вршиоца дужности директора Апотеке Бор, почев од 28.
јануара 2011. године
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022-24/2011-I
У Бору, 28. јануара 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ратко Апостоловић, с.р.

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу члана Управног одбора
ЈП за стамбене услуге ''Бор'' у Бору
I
Разрешава се Саша Младеновић дужности члана
Управног одбора ЈП за стамбене услуге ''Бор'' у Бору.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022-25/2011-I
У Бору, 28. јануара 2011. године

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ратко Апостоловић, с.р.
21
На основу члана 12. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02 и 107/05) и члана
43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'',
бр.7/08) Скупштина општине Бор, на седници одржаној
дана 28. јануара 2011. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању члана Управног одбора
ЈП за стамбене услуге ''Бор'' у Бору
I
Именује се Александар Миликић за члана
Управног одбора ЈП за стамбене услуге ''Бор'' у Бору.
Мандат именованом траје до истека мандата
Управног одбора, који је именован Решењем број: 023197/08-I од 26.09.2008. године (''Службени лист општине
Бор'', бр. 10/08).
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022-26/2011-I
У Бору, 28. јануара 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ратко Апостоловић, с.р.
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22
На основу члана 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'',
бр. 72/09), члана 192. Закона о општем управном поступку
(''Службени лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени
гласник РС'', бр. 30/2010) и члана 43. Статута општине
Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 28. јануара 2011.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу члана Школског одбора
ОШ ''Вук Караџић'' у Бору
Разрешава се Драгана Динуловић, представник
запослених, дужности члана Школског одбора ОШ ''Вук
Караџић'' у Бору, на лични захтев
Образложење
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.
Скупштина општине Бор је Решењем број: 022330/2010-I од 10.11.2010. године именовала Драгану
Динуловић, као представника запослених,
за чланa
Школског одбора Основне школе ''Вук Караџић'' у Бору.
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 55. став 3. одређено је да ће
скупштина јединице локалне самоуправе разрешити, пре
истека мандата, поједине чланове, укључујући и
председника, на лични захтев.
Именована је дана 06.12.2010. године поднела
оставку на местo члана Школског одбора ОШ ''Вук
Караџић'' у Бору.
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: 022-363/2010-I
У Бору, 28. јануара 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ратко Апостоловић, с.р.
23
На основу члана 54. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.
72/09), члана 192. Закона о општем управном поступку
(''Службени лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени
гласник РС'', бр. 30/2010) и члана 43. Статута општине
Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 28. јануара 2011.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању члана Школског одбора
ОШ ''Вук Караџић'' у Бору
Именује се Сузана Цветковић, за члана, у
Школски одбор ОШ ''Вук Караџић'' у Бору, као
представник запослених.
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Мандат именованој траје до истека мандата
Школског одбора који је именован Решењем број: 022330/2010-I од 10.11.2010. године (''Службени лист
општине Бор'', бр. 20/2010).
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.
ОШ ''Вук Караџић'' у Бору, је актом бр. 1866/1 од
21.12.2010. године, доставила предлог Наставничког већа,
као овлашћеног предлагача, за Сузану Цветковић, за новог
члана Школског одбора, уместо Драгане Динуловић јер је
разрешена дужности на лични захтев.
Увидом у Извештај Полицијске управе Бор, стр.
пов. бр.2647/10, утврђено је да именована 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).
С обзиром да је овлашћени предлагач предложио
новог члана Школског одбора, Скупштина општине Бор
је, сходно наведеним прописима, 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: 022-27/2011-I
У Бору, 28. јануара 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ратко Апостоловић, с.р.
24
На основу члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08) Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 28. јануара 2011.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању председника, заменика председника и
чланова Савета за младе општине Бор
I
У Савет за младе општине Бор именују се:
- за председника
Игор Митровић;
- за заменика председника
Анте Гардун;
- за чланове:
1. Марко Митровић,
2. Вук Петровић,
3. Ђорђе Николић,
4. Александар Марковић,
5. Александар Кулић,
6. Никола Арсов,
7. Александра Анђелковић.
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Мандат именованима траје четири године.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 02-2/2011-I
У Бору, 28. јануара 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Ратко Апостоловић, с.р.
По сравњењу са изворним текстом, утврђено је
да се у Одлуци о оснивању Јавног предузећа ''Борски
туристички центар'' Бор објављеној у ''Службеном листу
општине Бор'', бр. 21/2010, поткрала грешка, па се на
основу члана 7. Одлуке о објављивању општинских
прописа и других аката и о издавању ''Службеног листа
општине Бор'' (''Службени лист општине Бор'' број: 1/07)
даје

ИСПРАВКА
У члану 24. став 2. тачка 4. Одлуке уместо речи:
''Ивана'', треба да стоји реч: ''Ивона''.

С К УПШ ТИНА ОПШТИН Е БОР
СЕКРЕТАР,
Слободан Баџа с.р.
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