СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БОРА

ГОДИНА: I

БРОЈ: 4

13. АВГУСТ
2018. ГОДИНЕ

5
На основу члана 58. Закона о запосленима у
аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе
(''Службени гласник РС'' број 21/16), члана 5. Уредбе о
критеријумима за разврставање радних места и мерилима
за опис радних места службеника у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(„Службени гласник РС“, број 88/16) и члана 4. Уредбе о
критеријумима за разврставање радних места и мерилима
за опис радних места намештеника у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(''Службени гласник РС'' број 88/16), Градско веће града
Бора на предлог начелника Градске управе града Бора, 3.
августа 2018. усвојило је
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У
ГРАДСКОЈ УПРАВИ, ГРАДСКОМ
ПРАВОБРАНИЛАШТВУ, СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА
И ПОСЕБНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ГРАДА БОРА
Члан 1.
У
Правилнику
о
организацији
и
систематизацији радних места у Градској управи,
правобранилаштву, стручним службама и посебним
организацијама („Службени лист општине Бор“, број
25/17, 16/18 и 28/18) у члану 25. код радног места под
редним бројем 20. мењају се услови и гласе:
„Услови: ВСС - стечена на основним студијама
у трајању од најмање четири године, 240 ЕСПБ, у
образовно- научном пољу друштвено хуманистичких
наука, област економске науке, стечено звање
специјалиста струковни економиста, 1 година радног
искуства и положен стручни испит.“
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу града Бора''.
Број: 110-23/2018-IV
У Бору, 3. августа 2018. године
ГРАД БОР
ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Александар Миликић, с.р.

ЦЕНА : 80
ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:
4.000 ДИНАРА
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На основу члана 173. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16) и члана
67. Статута града Бора („Службени лист општине Бор“,
бр. 6/15-пречишћен текст и 30/18), Градско веће града
Бора, на седници одржаној дана 3. августа 2018. године,
донело је
РЕШЕЊЕ
о измени Решења о образовању Жалбене комисије
I
У Решењу о образовању Жалбене комисије
(„Службени лист општине Бор“, број 15/16), тачка I мења
се и гласи:
”I
Образује се Жалбена комисија у следећем
саставу:
1. Слободан Баџа, дипл. правник, председник,
2. Милена Стројић, дипл. правник, члан,
3. Живана Туторић, дипл. економиста, члан,
4. Марица Станојевић, дипл.економиста, члан,
5. Надежда Крстев, члан.
Мандат именованима траје пет година и могу
бити поново именовани.“
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу града Бора''.
Ово решење објавити на интернет презентацији
града Бора.
Број: 020-47/2018-IV
У Бору, 3. августа 2018. године
ГРАД БОР
ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Александар Миликић, с.р.
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На основу члана 95. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе (''Службени гласник РС'', бр. 21/16) и члана
67. Статута града Бора (''Службени лист општине Бор'',
бр. 6/15-пречишћен текст и 30/18), Градско веће града
Бора, на седници одржаној 13. августа 2018. године,
донело је
РЕШЕЊЕ
о образовању Конкурсне комисије за избор начелника
Градске управе града Бора
I Образује се Конкурсна комисија за избор
начелника Градске управе града Бора,
(у даљем тексту: Конкурсна комисија), у саставу:
1. Слободан Баџа, дипломирани правник
2. Слободан Јовановић, дипломирани правник
3. Милена Стројић, ипломирани правник
Чланови Конкурсне комисије бирају већином
гласова председника Конкурсне комисије.
II Конкурсна комисија одлуке доноси већином
гласова, при чему глас председника Конкурсне комисије
има исту снагу као и члана Конкурсне комисије.
Конкурсна комисија води записник о свом раду,
који потписује председник Конкурсне комисије.
Чланови Конкурсне комисије дужни су да
чувају податке до којих су дошли током спровођења
избора.
III Конкурсна комисија спроводи изборни
поступак за избор начелника Градске управе града Бора.
Задатак Конкурсне комисије је да:
- утврди мерила и критеријуме за избор
начелника Градске управе града Бора,
- утврди које ће се стручне оспособљености,
знања и вештине проверавати у изборном поступку и
начин њихове провере,
- по истеку рока за подношење пријава на
јавни конкурс, прегледа све приспеле
пријаве и поднете доказе и састави списка кандидата
међу којима се спроводи изборни поступак, који
потписују сви чланови Конкурсне комисије.
- да спроведе изборни поступак само међу
оним кандидатима који испуњавају оглашене услове за
избор начелника Градске управе града Бора,
- по окончаном изборном поступку састави
листу од највише три кандидата који су са најбољим
резултатом испунили мерила прописана за избор и исту
достави Градском већу града Бора, са записником о
предузетим радњама у току изборног поступка који
садржи све податке о резултатима које су кандидати
постигли у изборном поступку,
- уколико Конкурсна комисија утврди да
ниједан кандидат није испунио мерила прописана за
избор, Градском већу града Бора, не може бити
предложен кандидат за постављење начелника Градске
управе града Бора.
IV
Стручне и административно-техничке
послове за потребе Конкурсне комисије обављаће
Градска управа града Бора – Служба за скупштинске
послове.

13. август 2018

V Ово решење објавити у ‘’Службеном листу
града Бора’’.
Број: 111-22/2018-IV
У Бору, 13. августа 2018. године
ГРАД БОР
ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Александар Миликић, с.р.
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ИЗДАВАЧ: Град Бор – Служба за скупштинске послове, ул. Моше Пијаде 3 Бор
ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Слободан Баџа, тел: 423 255 лок. 140
ТЕЛЕФОНИ: Редакција 423 255 лок. 140; Служба претплате 423 255 лок. 149
УПЛАТНИ РАЧУН: 840 – 745151843 – 03, остали приходи у корист нивоа града Бора,
позив на број 97 17-027
ШТАМПА: Служба за скупштинске послове

