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На основу чл.7. и 36. став 2. и 3. Закона о
превозу у друмском саобраћају („Службени гласник РС“,
бр.46/95, 66/01, 61/05, 95/05 и 62/06), члан 4. став 1., 2. и
3. Одлуке о ауто-такси превозу („Службени лист
општине Бор“, бр.20/10, 6/11 и 8/12) и члана 65. став 1.
тачка 19. Статута општине Бор („Службени лист
општине Бор“, бр.7/2008), Председник општине Бор
доноси
ГОДИШЊИ ПЛАН ПОТРЕБА ЗА ТАКСИ
ПРЕВОЗОМ ЗА 2013.ГОДИНУ
1 .Овим програмом утврђује се потребан број
такси возила у општини Бор за 2013. годину чијим се
радом задовољавају потребе за овом врстом јавног
превоза.
2. Полазећи од потреба општине Бор утврђује се
да је за 2013. годину за задовољење потреба за такси
превозом у општини Бор потребан број од 120 такси
возила.
3.Обзиром да је програм донет у складу са
потојећим бројем возила не може се даље вршити
регистрација такси возила.
3. Правна лица и предузетници који су на дан
почетка примене овог програма регистровани за
обављање такси превоза наставиће да обављају такси
превоз у складу са важећим прописима.
4. Програм ступа на снагу даном доношења, а
примењиваће се од 01.01.2013. године.

ЦЕНА : 80
ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:
4.000 ДИНАРА

општине
и Општинско веће » , са економске
класификације 499120 и позиције број 19-“Текућа
резерва”, одобравају се средства у износу од 92.338,00
динара Општинском јавном правобранилаштву , за
исплату јубиларне награде по захтеву број 89/12 од
07.12.2012.године, обзиром да такви трошкови нису
планирани Одлуком о буџету општине Бор за
2012.годину.
За износ средстава од 92.338.00 динара смањује
се план позиције број 19-Текућа резерва, који уместо
затечених “ 2.438.996,00 ” динара, износи “2.346.658,00”
динара, а повећава се план позиције број 47 за економску
класификацију 416-«Награде и остали посебни расходи»
у
оквиру
Раздела
2-«Општинско
јавно
правобранилаштво», и уместо планираних «1.000,00»
динара износи «93.338,00» динара.
На основу промене описане у претходним
ставовима врше се адекватне промене подзбирова свуда
где је потребно у Одлуци о буџету општине Бор за
2012.годину.
II
Решење ступа на снагу даном доношења.
О извршењу овог решења стараће се Одељење
за финансије Општинске управе Бор.
III
Решење доставити: Општинском јавном
правобранилаштву Бор, Одељењу за финансије ради
реализације, Управи за трезор и архиви.

5. Овај програм објавити у „Службеном листу
општине Бор“.

IV
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Бор „.
О ПШ Т И Н А Б О Р

Број: 344-234/2012-II/01
У Бору, 28. децембар .2012. године

Број: 401- 1665/ 2012-II
У Бору, 28.децембар 2012. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОР
Небојша Виденовић, с.р.
273
Председник општине Бор, на основу члана 44.
Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”
бр.129/07) , члана 69. става 4 Закона о буџетском
систему(“Службени гласник РС” бр.54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011 и 93/2012) и члана 24. Одлуке о
буџету општине Бор за 2012.годину(«Службени лист
општинe Бор» бр.13/2011, 4/2012, 8/2012, 11/2012 и
13/2012), у поступку извршења буџета донео је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Бор за 2012.годину («Службени лист општинe
Бор» бр. 13/2011, 4/2012, 8/2012 , 11/2012 и 13/2012) у
разделу 1-« Скупштина општине Бор, Председник

Председник Општине Бор
Небојша Виденовић, с.р.
274
Председник општине Бор, на основу члана 44.
Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”
бр.129/07) , члана 69. става 4 Закона о буџетском
систему(“Службени гласник РС” бр.54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011 и 93/2012) и члана 24. Одлуке о
буџету општине Бор за 2012.годину(«Службени лист
општинe Бор» бр.13/2011, 4/2012, 8/2012, 11/2012 и
13/2012), у поступку извршења буџета донео је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Бор за 2012.годину («Службени лист општинe
Бор» бр. 13/2011, 4/2012, 8/2012 , 11/2012 и 13/2012) у
разделу 1-« Скупштина општине Бор, Председник
општине
и Општинско веће » , са економске
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класификације 499120 и позиције број 19-“Текућа
резерва”, одобравају се средства у износу од 32.000,00
динара Месној заједници „Нови центар“, као недостајућа
средства , за измирење овавеза за утрошену електричну
енергију, по захтеву број 177/2012 од 28.12.2012.године.
За износ средстава од 32.000,00 динара смањује
се план позиције број 19-Текућа резерва, који уместо
затечених “2.470.996,00” динара износи “2.438.996,00”
динара, а повећава се план позиције број 141 за
економскоу класификацију 421-“Стални трошкови”, у
оквиру раздела 3-«Општинска управа Бор», главе 3.4.«Месне
заједнице-све»
и
уместо
планираних
«9.660.117,00,00» динара износи “9.692.117,00 ” динара.
За износ из става 2 повећава се планирана
апропријација МЗ «Нови центар» из Прилога уз Раздео
3 , главе 3.4., подглаве 3.4.10. - Одлуке о буџету општине
Бор за 2010.годину – на позицији број 141 и економској
класификацији 421 -“ Стални трошкови ” и уместо
планираних «66.568,00» динара износи «98.568,00»
динара.
На основу промене описане у претходним
ставовима врше се адекватне промене подзбирова свуда
где је потребно у Одлуци о буџету општине Бор за
2012.годину и прилогу уз одлуку.
II
Решење ступа на снагу даном доношења.
О извршењу овог решења стараће се Одељење
за финансије Општинске управе Бор.
III
Решење доставити: МЗ «Нови центар»,
Одељењу за финансије Општинске управе, Управи за
трезор и архиви .
IV
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Бор „.
ОПШ ТИНА

БОР

Број: 401- 1793/ 2012-II
У Бору, 28.децембар 2012. године
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Корисници буџетских средстава општине Бор
одговорни су за истинитост и тачност исказаних
података у Обрасцу СВС - Спецификација враћених
буџетских средстава.
Члан 3.
Индиректни корисници буџетских средстава
достављају директним корисницима спецификације
враћених буџетских средстава, која су им пренета на
подрачун за редовну делатност према
разделима,
односно главама, односно функцијама, на Обрасцу СВС
- Спецификација враћених буџетских средстава,
најкасније до 10. јануара наредне фискалне године.
На основу извршених уплата и достављених
образаца из става 1. овог члана директни корисници
буџетских средстава у систему извршења буџета до 20.
јануара наредне фискалне године врше корекцију
трансфера расхода и издатака за претходну фискалну
годину за индиректне кориснике којима су пренели
средства.
Образац СВС - Спецификација враћених
буџетских средстава одштампан је уз овај правилник и
чини његов саставни део.
Члан 4.
Одредбе овог правилника примењују се и на
кориснике буџетских средстава који су неутрошена
средства пренели до истека фискалне године, а који
након истека фискалне године нису у систему
консолидованог рачуна трезора општине Бор.
Члан 5.
Даном ступања на снагу овог правилника
престаје да важи Правилник о начину и поступку
преноса неутрошених буџетских средстава општине Бор
на рачун извршења буџета општине Бор („Службени лист
општине Бор”, број 15/11).
Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 401-1817/2012-III
Датум: 31.12.2012.године

Председник Општине Бор
Небојша Виденовић, с.р.
275
На основу члана 59. став 5. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11 и 93/12), начелник Општинске управе Бор,
доноси
ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПРЕНОСА
НЕУТРОШЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА НА
РАЧУН ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОР
Члан 1.
Овим правилником ближе се уређује начин
утврђивања износа и поступак враћања неутрошених
средстава која су у складу са законом, до истека
фискалне године пренета директним и индиректним
корисницима буџетских средстава, а нису утрошена у тој
фискалној години.
Члан 2.
Повраћај неутрошених средстава из члана 1.
овог правилника, врше директни и индиректни
корисници буџетских средстава општине Бор до истека
фискалне године, закључно са 31. децембром, на рачун Извршење буџета општине Бор, број 840-164640-35.
Износ неутрошених средстава за повраћај из
члана 1. исказује се се на Обрасцу СВС - Спецификација
враћених буџетских средстава.
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НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БОР
Љубинка Јелић, с.р.
Образац СВС
СПЕЦИФИКАЦИЈА ВРАЋЕНИХ БУЏЕТСКИХ
СРЕДСТАВА
Назив корисника буџетских средстава који
враћа средства____________________________________
Седиште_________________________________________
адреса__________________________________ПИБ_____
___________________МБ______________________ЈББК
______________________
Назив
директног
корисника
буџетских
средстава
који
је
пренео
средства:
(*)_______________________________ЈББК __________
(*у случају када спецификацију саставља директан
буџетски корисник на овој линији уписује свој назив)
Раздео/глава_______ функција_________
Спецификација враћених буџетских средстава:
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Економска
класификација

ОПИС

Износ

1

2

3

УКУПНО:

У колону 1. уноси се шифра економске класификације на
четвртом нивоу, односно четири шифре без узимања
ознаке 49 будући да је 49 ознака трансфера која указује
на потребу за елиминацијом у процесу сравњивања.
Својим потписом потврђујем да су подаци истинито и
тачно приказани.
Број:
Место и датум:

________________
име и презиме одговорног лица
(штампаним словима)
М.П.

______________
Потпис
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Општинска управа Бор, Одељење за привреду и
друштвене делатности, на основу члана 157. и 158.
Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник РС“, број 41/09, 53/10 и 101/11),
доноси
Р Е Ш Е Њ Е
о техничком регулисању саобраћаја на територији
општине Бор
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим решењем утврђује се режим друмског
саобраћаја на путевима и улицама на територији
општине Бор.
Члан 2.
Под техничким регулисањем саобраћаја
подразумевају се све мере и акције којима се утврђује
режим саобраћаја у редовним условима и у условима
радова на путу, а нарочито: усмеравање и вођење
саобраћаја, управљање брзинама у функцији густине
саобраћајног тока, ограничење брзине у функцији стања
коловоза и временских услова, одређивање једносмерних
путева и улица, утврђивање путева и улица у којима се
забрањује саобраћај или саобраћај одређене врсте возила,
ограничење брзине кретања за све или поједине
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категорије возила, одређивање простора за паркирање и
заустављање возила, снабдевање, усмеравање и
преусмеравање корисника, одређивање безбедног и
ефикасног
начина
регулисања
саобраћаја
на
раскрсницама,
локација
аутобуских
стајалишта,
дозвољена осовинска оптерећења, ради заштите животне
средине и слично.
Саобраћајно-техничким мерама у насељу
уређује се режим саобраћаја у редовним условима и у
току радова на путу, а нарочито: усмеравање транзитног,
теретног,
бициклистичког,
пешачког
саобраћаја,
утврђивање путева и улица намењених јавном превозу
путника, начин коришћења саобраћајних трака за возила
јавног превоза путника, ограничење брзине за све или
поједине категорије возила, одређивање једносмерних
улица, пешачких зона, зона успореног саобраћаја, Зона
„30“, зона школе, зона заштите животне средине,
одређивање безбедног и ефикасног начина регулисања
саобраћаја на раскрсницама, одређивање простора за
паркирање и заустављање возила, снабдевање,
усмеравање и преусмеравање корисника и слично.
Члан 3.
За спровођење утврђеног режима саобраћаја
мора се израдити саобраћајни пројекат и на путу
поставити саобраћајна сигнализација према пројекту.
Орган општинске управе надлежан за послове саобраћаја
даје сагласност да је пројекат израђен у складу са
утврђеним режимом саобраћаја.
У случају оправдане потребе, измене утврђеног
режима саобраћаја које су привременог карактера,
општински орган управе надлежан за послове саобраћаја
може донети посебно решење којим се врше те измене.
У случају да поједине категорије учесника у
саобраћају имају оправдану потребу за одступање од
утврђеног режима саобраћаја, општински орган управе
надлежан за послове саобраћаја може донети посебно
одобрење, уколико то допуштају саобраћајно технички
услови и уколико није угрожена безбедност саобраћаја.
За ангажовање саобраћајних површина за
извођење радова, као и за промену режима за време
извођења радова, општински орган управе надлежан за
послове саобраћаја прописује услове и издаје одобрење,
на основу издате грађевинске дозволе.
О свим питањима која се односе на утврђивање
режима саобраћаја на путевима и улицама и уређење
других саобраћајних површина, а која нису обухваћена
овим решењем одлучује општински орган управе
надлежан за послове саобраћаја.
Измене режима саобраћаја из става 5. овог
члана морају бити благовремено објављивани у
средствима јавног информисања.
II - УСМЕРАВАЊЕ САОБРАЋАЈА
Члан 4.
Кретање аутобуса у Бору, одвијаће се улицама:
1. Зеленим булеваром,
2. Моше Пијаде,
3. Николе Пашића,
4. Мајданпечком,
5.Милана Васића “Перице”,
6.Шистековом,
7.Драгише Мишовића,
8.Доситеја Обрадовића,
9.Авалском,
10.Хердеровом,
11.3. октобар,
12.Бошка Бухе,
13. Генерала Павла Илића,
14. 9. бригаде,
15. Црновршких бригада,
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16. Зајечарском,
17. Београдском,
18. Љубе Нешића,
19. Тимочких дивизија,
20. Николе Коперника,
21. Наде Димић,
22. Саве Ковачевића,
23. Цара Лазара,
24. Војводе Радомира Путника,
25. Пролетерских бригада.
Члан 5.
Кретање бицикала дозвољава се на свим
улицама у насељима на територији општине Бор.
Члан 6.
Кретање пешака дозвољава се на свим
општинским путевима и улицама у Бору, сагласно
важећим правилима саобраћаја.
Локације пешачких прелаза на путевима и
улицама одређују се пројектном документацијом.
Члан 7.
Гоњење стоке и других животиња забрањено је
на свим улицама у граду Бору.
III - УЛИЦЕ СА ПРАВОМ ПРВЕНСТВА
ПРОЛАЗА
Члан 8.
У Бору се одређују улице са правом првенства
пролаза у односу на остале улице и то:
1. Улица Ђорђа Вајферта, је са првенством
пролаза у односу на све улице са којима се укршта, осим
на укрштању са улицама Моше Пијаде, Николе Пашића,
Милана Васића Перице и Инжењера Шистека;
2. Улица Шистекова је са првенством
пролаза у односу на све улице са којима се укршта, осим
на укрштању са улицом Ђорђа Вајферта, Милана
Васуића “Перице” и Драгише Мишовића;
3. Улица Божина Јовановића (раније Кестенова)
је са превенством пролаза у односу на све улице са
којима се укршта и са истоименим крацима, осим на
укрштању са Шистековом улицом;
4. Авалска улица је са првенством пролаза у
односу на све улице са којима се укршта, осим на
укрштању са делом улице Доситеја Обрадовића код
кућног броја 1;
5. Улица Иве Лоле Рибара је са првенством
пролаза у односу на све улице са којима се укршта и са
истоименим крацима;
6. Улица Војске Југославије је са првенством
пролаза у односу на све улице са којима се укршта, осим
на укрштању са Шистековом улицом;
7. Улица Драгише Мишовића је са првенством
пролаза у односу на све улице са којима се укршта, осим
на укрштању са Шистековом улицом и улицом Доситеја
Обрадовића;
8. Улица Мајданпечка је са првенством
пролаза у односу на све улице са којима се укршта, осим
на укрштању са улицом Николе Пашића и Чочетовом
улицом;
9. Улица Ђуре Ђаковића је са првенством
пролаза у односу на све улице са којима се укршта и са
истоименим крацима, осим на укрштању са улицама
Бошка Бухе, 3. октобар и Шистековом улицом;
10. Улица Николе Пашића је са првенством
пролаза у односу на све улице са којима се укршта, осим
на укрштању са улицама Мајданпечком, Радомира
Јовановића Чочета, Зеленим булеваром и улицама Ђорђа
Вајферта и Моше Пијаде;
11. Улица Моше Пијаде је са првенством
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пролаза у односу на све улице са којима се укршта и са
истоименим краком ка Општини Бор, осим на укрштању
са улицама Ђорђа Вајферта и Николе Пашића и улицом
Генерала Павла Илића;
12. Улица Генерала Павла Илића је са
првенством пролаза у односу на све улице са којима се
укршта, осим на укрштању са улицама 3. октобар, Моше
Пијаде и Зеленим булеваром;
13. Улица Краља Петра Првог је са
првенством пролаза у односу на све улице са којима се
укршта, осим на укрштању са улицама Генерала Павла
Илића и попречном улицом која спаја улицу 9. бригаде
са Зеленим булеваром;
14. Зелени булевар је са првенством пролаза
у односу на све улице са којима се укршта, осим на
укрштању са улицама Наде Димић, Николе Коперника и
Тимочке дивизије и улицама Г. П. Илића, Николе
Пашића и Моше Пијаде;
15. Улица 3. октобар је са првенством пролаза
у односу на све улице са којима се укршта и са
истоименим крацима, осим на укрштању са улицама
Бошка Бухе и Ђуре Ђаковића;
16. Улица Бошка Бухе је са првенством
пролаза у односу на све улице са којима се укршта, осим
на укрштању са улицом Моше Пијаде;
17. Улица Пере Радовановића је са првенством
пролаза у односу на све улице са којима се укршта, осим
на укрштању са улицама Васе Пелагића и Филипа
Филиповића;
18. Улица Васе Пелагића је са првенством
пролаза у односу на све улице са којима се укршта, осим
на укрштању са улицом Др. Миловановића;
19. Улица Др. Миловановића је са првенством
пролаза у односу на све улице са којима се укршта, осим
на укрштању са улицама 9. бригаде, Црновршких
бригада и улицом 3. октобар;
20. Улица Црновршких бригада је са
првенством пролаза у односу на све улице са којима се
укршта;
21. Улица Зајечарска је са првенством пролаза
у односу на све улице са којима се укршта;
22. Улица Тимочке дивизије је са првенством
пролаза у односу на све улице са којима се укршта, осим
на укрштању са улицама Николе Коперника, Зеленог
булевара и Наде Димић;
23. Улица Војводе Живојина Мишића је са
првенством пролаза у односу на све улице са којима се
укршта, осим на укрштању са улицама Црновршких
бригада и Зајечарском улицом;
24. Улица Љубе Нешића је са првенством
пролаза у односу на све улице са којима се укршта, осим
на укрштању са улицом Тимочких дивизија;
25. Улица Наде Димић је са првенством
пролаза у односу на све улице са којима се укршта, осим
на укрштању са улицом Николе Коперника, Зеленог
булевара и Тимочких дивизија;
26. Улица Саве Ковачевића има првенство
пролаза у односу на све улице са којима се укршта осим
на укрштању са улицом Наде Димић;
27. Улица Петра Кочића је са првенством
пролаза у односу на све улице са којима се укршта, осим
на укрштању са улицом Наде Димић.
28. Хердерова улица је са првенством пролаза
у односу на све улице са којима се укршта;
29. Улица Цара Лазара је са првенством
пролаза у односу на улицу Девет Југовића;
30. Улица 28. марта је са првенством пролаза у
односу на улицу Девет Југовића;
31. Улица Јована Цвијића је са првенством
пролаза у односу на све улице са којима се укршта, осим
на укрштању са улицом Драгише Мишовића;
32. Улица 8. марта је са првенством пролаза у
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односу на све улице са којима се укршта, осим на
укрштању са улицом Наде Димић.
IV - ЈЕДНОСМЕРНЕ УЛИЦЕ
Члан 9.
Једносмерне улице у Бору су следеће:
1. Улица Иве Лоле Рибара у смеру од
укрштања са Шистековом улицом до зграде бр. 5;
2. Безимена улица у смеру од укрштања са
улицом Ђорђа Вајферта до старог Ватрогасног дома;
3. Безимена улица у смеру од укрштања са
Улицом Божина Јовановића до укрштања са улицом
Ђорђа Вајферта, између зграда бр. 2 и 4;
4. Улица Вука Караџића у смеру од укрштања
са улицом Драгише Мишовића, до укрштања са улицом
Ђуре Ђаковића;
5. Улица Брковића Црног у смеру од укрштања
са улицом Бошка Бухе, до укрштања са улицом Филипа
Филиповића;
6. Безимена улица у смеру од зграде бр. 8, до
укрштања са Зеленим булеваром;
7. Безимена улица у смеру од укрштања са
Зеленим булеваром, до зграде бр. 12;
8. Безимена улица у смеру од укрштања са
Зеленим булеваром, до зграде бр. 16;
9. Улица Иве Андрића у смеру од укрштања
са улицом Др. Миловановића од зграде бр. 10 до
поновног укрштања са истом улицом;
10. Део улице 3. октобар у смеру од укрштања са
улицом Краља Петра I и Зеленог булевара, до зграде бр.
296 у улици 3. октобар;
11. Део улице 9. бригаде у смеру од зграде
бр. 4, до укрштања са улицом Краља Петра I и Зеленог
булевара;
12. Део Београдске улице у смеру од
Економско-трговинске школе до укрштања са улицом
Љубе Нешића;
13. Улица Ђуре Јакшића у смеру од
укрштања са улицом Стевана Мокрањца, до укрштања са
улицом Љубе Нешића;
14. Улица Светозара Марковића у смеру од
укрштања са улицом Косте Абрашевића, до поновног
укрштања са истом улицом а према улици Љубе Нешића;
15. Улица Косте Абрашевића у смеру од
укрштања са улицом Светозара Марковића, до поновног
укрштања са истом улицом а према Београдској улици;
16. Улица Љубе Јовановића у смеру од
укрштања са улицама Стевана Мокрањца и Љубе
Нешића, до поновног укрштања са улицом Стевана
Мокрањца;
17. Улица Томић Боривоја “Ике” у смеру од
укрштања са улицом Др. Миловановића, до укрштања са
улицом Црновршких бригада и Миклоша Раднотија;
18. Улица Миклоша Раднотија у смеру од
укрштања са улицом Црновршких бригада, до укрштања
са улицом Др. Миловановића;
19. Део улице Моше Пијаде у смеру од
укрштања са Пензионерском улицом до укрштања са
улицом Моше Пијаде (код Балканчета);
20. Деo улице која се налази иза Зелене
пијаце од укрштања са Мајданпечком улицом до угла
ограде пијаце у дужини од око 80 метара, у смеру од
Мајданпечке ка пијаци;
21.
Веза улица Др. Миловановића и
Црновршких бригада у зони укрштања са улицом 9.
бригаде у смеру према улици Црновршких бригада.
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V - ЗАБРАНЕ КРЕТАЊА
Члан 10.
Забрањује се кретање возила у Бору на делу
улице Моше Пијаде, од укрштања са улицом Бошка Бухе,
до укрштања са улицама Генерала Павла Илића и
Зеленог булевара у периоду од 01. маја до 30. септембра
односне године, ради омогућавања несметаног и
безбедног кретања пешака у облику градске пешачке
зоне, у времену од18 – 22 часа.
Забрањује се кретање возила у Бору на делу
улице Краља Петра I у периоду од 01. маја до 30.
септембра односне године, ради омогућавања несметаног
и безбедног кретања пешака у облику градске пешачке
зоне, од улаза на паркиралиште преко пута Поште бр. 5
до ресторана “Ћира” у времену од 18 – 22 часа;
Забрањује се кретање возила у Бору на делу
улице 9. бригаде од зграде број 302 у улици 3. октобар,
до укрштања са улицом Краља Петра I, за време
присуства снега на коловозу у циљу обезбеђивања
безбедних услова за санкање.
Временски термин из претходног става може
бити коригован у зависности од одговарајућих
климатских и других услова, а на основу посебног
решења Општинског органа управе надлежног за послове
саобраћаја.
Забрањује се кретање возила у Бору у зони
стамбених блокова у улици 3. октобар, 9. бригаде,
Тимочких дивизија, Добривоја Радосављевића “Бобија”,
Краља Петра I, Радничкој, осим за возила која су изузета
од појединих правила у саобраћају и комуналних
предузећа која обављају послове извоза смећа и других
санитарно-хигијенских потреба.
Члан 11.
Забрањује се кретање теретних моторних
возила чија укупна маса прелази 5 тона, улицама
Шистековом, Драгише Мишовића, Доситеја Обрадовића
и Авалском улицом.
Члан 12.
Забрањује се кретање теретних моторних
возила у Бору, следећим улицама:
1. Пионирском,
2. Пензионерском,
3. Делом улице Николе Пашића од
Аутобуске станице у Бору до укрштања са
Мајданпечком и Чочетовом улицом
4. Ђорђа Вајферта, од укрштања са
Шистековом улицом, до укрштања са улицама
Николе Пашића и Моше Пијаде,
5. 3. октобар,
6. 9. бригаде, од укрштања са улицом 3.
октобар, до укрштања са улицом Тимочке дивизије,
7. Краља Петра I,
8. Бошка Бухе, од укрштања са улицом
Моше Пијаде, до укрштања са улицама 3.
октобар и Ђуре Ђаковића,
9. Моше Пијаде,
10. Београдском,
11. Ђорђа Андрејевића “Куна”,
12. Љубе Јовановића,
13. 9 Југовића,
14. 28. марта,
15. Данила Киша,
16. Саве Ковачевића, до укрштања са улицом
Цара Лазара,
17. Мајданпечком,
18. Др Миловановића.
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Члан 13.
Забрањује се кретање запрежним возилима у
Бору следећим улицама:
1. Пионирској,
2. Пензионерској,
3.Николе
Пашића,
од
укрштања
са
Мајданпечком и Чочетовом улицом, до
укрштања са
улицама Моше Пијаде и Ђорђа Вајферта,
4. Ђорђа Вајферта,
5. 3. октобар,
6. 9. бригаде,
7. Краља Петра I,
8. Моше Пијаде,
9. Бошка Бухе, од укрштања са улицом Моше
Пијаде, до укрштања са улицама 3. октобар и Ђуре
Ђаковића,
10. Др. Миловановића,
11. Црновршких бригада,
12. Војводе Живојина Мишића,
13. Зајечарском,
14. Љубе Јовановића,
15. Данила Киша,
16. Цара Лазара,
17. 9 Југовића,
18. 28. марта.
Члан 14.
Кретање запрежних возила може се дозволити
решењем надлежног органа општинске управе, само у
случају одржавања приредби и других скупова, у
следећим улицама:
1. Наде Димић;
2. Моше Пијаде;
3. Зелени булевар;
4. Николе Пашића;
5. Мајданпечкој;
6. Милана Васића Перице;
7. Шистековој;
8. Краља Петра I;
9. Доситеја Обрадовића;
10. Авалској.
VI - САОБРАЋАЈНО - СВЕТЛОСНА
СИГНАЛИЗАЦИЈА
Члан 15.
Раскрснице и друге саобраћајне површине на
којима је саобраћај регулисан светлосном саобраћајном
сигнализацијом (семафори):
1. На укрштању улица 3. октобар –
Генерала Павла Илића,
2. На укрштању улица Моше Пијаде и
Бошка Бухе,
3. У улици Моше Пијаде за пешачке
токове, између основних школа и ресторана “Исхрана”,
са мулти програмираним функционисањем,
4. На укрштању улица Николе Пашића и
7. јула.
VII РАСКРСНИЦЕ СА КРУЖНИМ ТОКОМ
САОБРАЋАЈА
Члан 16.
Као раскрснице са кружним током одређују се
раскрснице на укрштању следећих улица:
1. Ђорђа Вајферта – Шистекова –
Милана Васића Перице,
2. Моше Пијаде – Ђорђа Вајферта –
Николе Пашића,
3. Николе Пашића – Мајданпечка Чочетова,
4. Зелени булевар – Г. П. Илића – Моше
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Пијаде,
5. Наде Димић – Зелени булевар –
Николе Коперника – Тимочке дивизије,
6. Наде Димић – државни пут I реда број
25 (Бор - Зајечар),
7. Зелени булевар – Николе Пашића.
Саобраћај на раскрсницама са кружним током
регулисан је вертикалном саобраћајном сигнализацијом и
то тако да кружни ток има првенство пролаза у односу на
токове који се уливају.
VIII - ОГРАНИЧЕЊЕ БРЗИНЕ КРЕТАЊА
Члан 17.
Ограничава се брзина кретања свих возила у
граду Бору од 40 km/h:
1. у зони укрштања улица Тимочке дивизије и
Београдске улице;
2. у зони укрштања улица Ђорђа Вајферта –
Шистекова – Милана Васића Перице;
3. у зони укрштања улица Моше Пијаде –
Ђорђа
Вајферта – Николе Пашића,
4. у зони укрштања улица Николе Пашића –
Мајданпечка -Чочетова,
5. у зони укрштања улица Зелени булевар – Г.
П. Илића – Моше Пијаде,
6. у зони укрштања улица Наде Димић –
Зелени
булевар – Николе Коперника – Тимочке дивизије,
7. у улици Краља Петра I, осим у
дефинисаним
зонама школа,
8. у улици 3. октобар, осим у зонама школа,
9. у Београдској улици, осим у зони школе,
10. у улици Николе Пашића од укрштања са
улицом Зелени булевар до Аутобуске станице, само за
теретна возила, осим у дефинисаним зонама школе,
11. на делу улице Саве Ковачевића, тачније од
укрштања са улицом Наде Димић до укрштања са
улицом Данила Киша,
12. у улици Данила Киша,
13. у улици 28. марта,
14. у Мајданпечкој улици,
15. у улици 9 Југовића.
Ограничава се брзина кретања свих возила у
граду Бору од 30 km/h у непосредној близини школа.
У зонама школа могу се примењивати
техничка средства за успоравање саобраћаја.
Брзина кретања у зони школа може бити и
нижа од предвиђене, у зависности од примене техничких
средстава за успоравање саобраћаја, сагласно пројектној
документацији.
IX ЗОНЕ ШКОЛА
Члан 18.
Као зоне школа одређују се деонице улица које
се налазе у непосредној близини школа и предшколских
установа, тачније следеће зоне:
1. зона О. Ш. “Вук Караџић”, тачније део
улице Ђуре Ђаковића од кућног броја 2 до кућног броја
10;
2. зона О. Ш. “Видовдан”, О. Ш. “Свети
Сава” и „Бранко Радичевић“, тачније улица Моше Пијаде
од укрштања са Пионирском улицом до укрштања са
улицом 1. мај, Пионирска улица и део улице Николе
Пашића од укрштања са Пионирском до укрштања са
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улицом 1. мај;
3.зона О. Ш. “Душан Радовић”, тачније део
улице 3. октобар од кућног броја 52. до укрштања са
безименом улицом која повезује улице Краља Петра I и
3. октобар, део улице Краља Петра I од зграде број 4 до
укрштања са безименом улицом која повезује улице
Краља Петра I и Зелени булевар (у близини кућног броја
7 у ул. Краља Петра I);
4.зона О. Ш. „3. октобар“, тачније део улице
Краља Петра I од укрштања са безименом улицом која
повезује улицу Краља Петра Првог и улицу Зелени
булевар до зграде поште и део улице 3. октобар од
кућног броја 120 до укрштања са безименом улицом која
се протеже до зграде поште;
5.зона Економско - трговинске школе,
тачније Београдска улица од кућног броја 19 до
Економско - трговинске школе;
6.зона О. Ш. „Петар Радовановић“ – Злот у
Злоту, део школске улице у дужини од око 80 метара, део
улице Петра Јокановића до кућног броја 3, део улице
Јована Добрића у дужини око 10 метара, део улице Петра
Грамића до кућног броја 9 и део општинског пута
Брестовачка Бања – Злот од моста до школе;
7.зона О. Ш. „Петар Радовановић“ –
Селиште, истурено одељење, део општинског пута
Брестовачка Бања – Злот у дужини око 200 метара, у
реону Кобила;
8.зона О. Ш. „Станоје Миљковић“, у
Брестовцу, део општинског пута Брестовац – Метовница,
од кућног броја 205 до моста;
9.зона О. Ш. „Станоје Миљковић“, истурено
одељење у Шарбановцу, тачније део општинског пута
Шарбановац – Шарбановац „Тимок“ почев од трафо
станице према школи у дужини око 100 метара;
10. зона О. Ш. „Станоје Миљковић“, истурено
одељење у селу Шарбановац „Тимок“, тачније део
општинског пута Шарбановац – Шарбановац „Тимок“ у
дужини око 100 метара;
11. зона О. Ш. „Станоје Миљковић“, истурено
одељење у Метовници, тачније део локалне улице у
дужини од око 50 метара и део општинског пута
Брестовац – Метовница, у дужини око 150 метара;
12. зона О. Ш. „Бранко Радичевић“, истурено
одељење у Оштрељу, део локалне улице поред школе у
дужини око 50 метара, део општинског пута Бор –
Оштрељ у дужини око 30 метара, део локалне улице од
пољопривредне апотеке до платоа у дужини од око 10
метара;
13. зона О. Ш. „Ђура Јакшић“ - Кривељ, део
општинског пута Бор – Велики Кривељ у дужини од око
100 метара а почев око 50 метара пре школе до месне
канцеларије В. Кривељ;
14. зона О. Ш. „Ђура Јакшић“ – Кривељ,
истурено одељење у Малом Кривељу, тачније део
општинског пута Велики Кривељ – Мали Кривељ у
дужини од око 200 метара;
15. зона О. Ш. „Ђура Јакшић“ – Кривељ,
истурено одељење у Бучју, тачније део општинског пута
Оштрељ - Бучје у дужини око 150 метара;
16. зона О. Ш. „Вук Караџић“, истурено
одељење у Слатини, део државног пута Мајданпек – Бор
у дужини од око 200 метара и то 70 метара пре укрштања
са локалном улицом која пролази поред школе до краја
дворишта цркве, локална улица поред школе у дужини
од око 80 метара, бочна улица преко пута школе у
дужини око 10 метара;
17. зона О. Ш. „Душан Радовић“, истурено
одељење у Луки, тачније део општинског пута који од
општинског пута Бор – Танда - граница са општином
Мајданпек води према центру села у дужни око 100
метара.
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X– СЛЕПЕ УЛИЦЕ
Члан 19.
Слепе улице у граду су:
1. Дечанска улица,
2. Мирочка улица,
3. Призренска улица,
4. Космајска улица,
5. Хомољска улица,
6. Васе Дрецуна,
7. Моше Пијаде, део према згради Скупштине
општине Бор,
8. Улица Ђорђа Вајферта,
9. Део Улице Божина Јовановића, код кућног
броја 3,
10. Део улице Димитрија Туцовића, код
кућног броја 61,
11. Чеде Кецмана,
12. Омладинских бригада,
13. Томе Миловановића,
14. Петра Кочића,
15. Марка Орешковића,
16. Гаврила Принципа,
17. Карађорђева улица,
18. Николе Тесле,
19. Церска улица,
20. Солунска улица,
21. Барска улица,
22. Хајдук Вељкова,
23. Бранислава Миленковића “Срђе”,
24. Косовска улица,
25. Мишарска улица,
26. Танаска Рајића,
27. Петра Лубарде,
28. Ласла Лукача,
29. Веселина Маслеше,
30. Бранка Ћопића,
31. Боре Станковића,
32. Јована Јовановића Змаја,
33. Војислава Илића,
34. Топличка улица,
35. Старине Новака.
XI – ЗАБРАНЕ ЗАУСТАВЉАЊА И
ПАРКИРАЊА
Члан 20.
Забрањује се заустављање и паркирање на
ледећим улицама у граду:
1. Војске Југославије,
2. Николе Пашића,
3. Шистековој улици,
4. Ђорђа Вајферта,
5. Мајданпечкој улици,
6. Ђуре Ђаковића,
7. Моше Пијаде,
8. Генерала Павла Илића,
9. 7. јула,
10. Краља Петра I,
11. Зеленом булевару,
12. 3. октобра,
13. 9. бригаде,
14. Црновршких бригада,
15. На прилазним путевима, као и на самој
пумпној станици “Бор - II ”, која се налази између
Зеленог булевара и улице Николе Пашића,
16. На прилазним путевима, као и на самој
пумпној станици. у улици Наде Димић,
17. Бошка Бухе,
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Саве Ковачевића,
Наде Димић,
Николе Коперника,
Тимочке дивизије,
Милана Васића “Перице”,
Авалској улици,
Драгише Мишовића,
Др. Миловановића.

Члан 21.
Забрањује се паркирање на следећим улицама у
граду:

1. Доситеја Обрадовића,
2. Јована Цвијића,
3. Хомољској,
4. Др. Мишовића,
5. Бранислава Нушића,
6. Бранка Радичевића,
7. Вука Караџића,
8. Иве Лоле Рибара,
9. Божина Јовановића,
10. Васе Пелагића,
11. Димитрија Туцовића,
12. Албанске споменице,
13. Томе Миловановића,
14. Пензионерској,
15. Пионирској,
16. Улици према економском улазу предузећа
“Исхрана” у Бору,
17. 1. маја,
18. Јована Дучића,
19. Београдској,
20. Безимена улица од укрштања са улицом
Тимочких дивизија, до Електромашинске школе
21. Љубе Нешића,
22. Цара Лазара,
23. 28. марта,
24. Данила Киша.
25. Ђорђа Андрејевића Куна,
26. Омладинских бригада,
27. Ђорђа Симеоновића,
28. Неготинској,
29. Пиротској,
30. Ђердапској,
31. Зајечарској,
32. Петра Кочића,
33. Пере Радовановића,
34. Филипа Филиповића.
XII – ОДРЕЂИВАЊЕ ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ
Члан 22.
Одређује се простор за паркирање у Бору за
теретна моторна возила, аутобусе, тракторе и запрежна
возила на простору иза Аутобуске станице.
Члан 23.
Одређују се следећи простори за паркирање у
Бору за путничка моторна возила:
1. Паркиралиште у зони укрштања улица
Драгише Мишовића и Бранислава Нушића;
2. Паркиралиште у улици Војске
Југославије испред зграде бр. 15;
3. Паркиралиште иза Градске болнице;
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4. Паркиралиште у улици Вука Караџића до
зграде број 11;
5. Паркиралиште у Улици Божина
Јовановића преко пута дирекције РББ-а;
6. Паркиралиште у Улици Божина
Јовановића у зони укрштања са Шистековом улицом;
7. Паркиралиште на простору између старог
Ватрогасног дома и улице Ђорђа Вајферта;
8. Паркиралиште у зони укрштања улице
Ђорђа Вајферта и улице која води до улазне капије ФОДа;
9. Паркиралиште у улици Ђорђа Вајферта
поред пословне зграде бр. 18;
10. Паркиралиште на површини испред
зграде Пошта и хотела “Србија”;
11. Паркиралиште до зграде Основног суда;
12. Паркиралиште испред зграде СО Бор и
Музичке школе;
13. Паркиралиште између салона “Симпо” и
Ватрогасног дома;
14. Паркиралиште између Робне куће и
улице Милана Васића “Перице”;
15. Паркиралиште у зони укрштања улице
Мајданпечке и Милана Васића “Перице”;
16. Паркиралиште у Мајданпечкој улици до
Старог тржног центра;
17. Паркиралиште у Чочетовој улици испред
ЈКП “Водовод”;
18. Паркиралиште у улици Николе Пашић
иза зграде број 12 и 14 ;
19. Паркиралиште у улици Николе Пашића
испред зграде број 8 и 10;
20. Паркиралиште у улици Николе Пашића
иза зграда број 2, 4 и 6;
21. Паркиралиште између Занатског центра и
зграде број 17 у улици Моше Пијаде;
22. Паркиралиште у улици Моше Пијаде
испред зграде Дома културе;
23. Паркиралиште у улици Николе Пашића
испред низа локала Занатског центра;
24. Паркиралиште у зони укрштања улице
Бошка Бухе и Ђуре Ђаковића;
25. Паркиралиште на делу површине у улици
Ђуре Ђаковића, до зоне укрштања са улицама Бошка
Бухе и 3. октобра према зградама бр. 2, 4, 6, 8 и 10 у
улици Албанске споменице,
26. Паркиралиште у улици Бошка Бухе испред
зграде број 10;
27. Паркиралиште у улици Бошка Бухе
испред зграде број 6 у улици Филипа Филиповића;
28. Паркиралиште у Пензионерској улици
између зграде број 1 и Дома културе;
29. Паркиралиште у улици Николе Пашића
иза зграде број 32, 36 и 40;
30. Паркиралиште у улици Николе Пашића
испред зграде број 30 до 42 и на делу платоа иза локала
мале привреде, код Железничке станице и Стадиона;
31. Паркиралиште испред Железничке
станице;
32. Паркиралиште у Пионирској улици до
зграде број 42;
33. Паркиралиште у Пионирској улици
испред Основне школе “Видовдан”;
34. Паркиралиште у Пионирској улици
испред зграде број 2 и 4;
35. Паркиралиште у улици Николе Пашића
преко пута Градског стадиона;
36. Паркиралиште у улици Николе Пашића
од зграде број 46 до зграде број 8 у улици 1. маја;
37. Паркиралиште у улици Моше Пијаде до
зграде број 78;
38. Паркиралиште у улици Моше Пијаде
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испред самачког хотела;
39. Паркиралиште иза самачког хотела;
40. Паркиралиште у улици Ђорђа
Андрејевића Куна испред зграда број 14, 16 и 18;
41. Паркиралиште у улици Ђорђа
Андрејевића Куна изпред зграде број 8;
42. Паркиралиште у улици 1. маја испред
зграде број 2;
43. Паркиралиште у улици 3. октобар испред
зграде број 1;
44. Паркиралиште у улици 3. октобар испред
зграде број 11;
45. Паркиралиште у улици 3. октобар испред
зграде број 12 и 14;
46. Паркиралиште у улици 3. октобар од
зграде број 20 до 26;
47. Паркиралиште у улици 3. октобар између
зграда број 31 и 35;
48. Паркиралиште у улици 3. октобар између
зграда број 35 и 37;
49. Паркиралиште у улици 3. октобар између
зграда број 18 и 20;
50. Паркиралиште у улици 3. октобар између
зграда број 26 и 28;
51. Паркиралиште на међупростору иза
зграде број 4 у улици Генерала Павла Илића;
52. Паркиралиште у Његошевој улици
испред зграде М. З. “Ново Селиште”;
53. Паркиралиште у Његошевој улици
између зграда број 6 и 8;
54. Паркиралиште у улици Пере
Радовановића испред зграде број 12;
55. Паркиралиште у улици Пере
Радовановића испред зграде број 18;
56. Паркиралиште у улици Јована Дучића
испред зграде број 1;
57. Паркиралиште у улици Јована Дучића до
зграде број 9;
58. Паркиралиште у улици Николе Пашића
испред зграде број 27 “Дуплекс”;
59. Паркиралиште у улици 7. јула испред
штампарије “Бакар”;
60. Паркиралиште у улици 7. јула испред
зграде ЈКП “3. октобар”;
61. Паркиралиште у улици 7. јула испред
зграде број 29;
62. Паркиралиште у улици Јована Дучића
испред зграда број 31 и 33;
63. Паркиралиште у улици Краља Петра I иза
постојећих гаража од зграде број 5 до 7;
64. Паркиралиште у улици Краља Петра I
преко пута Основне школе “Душан Радовић”;
65. Паркиралиште у улици Краља Петра I
преко пута зграде Студентског дома;
66. Паркиралиште у улици Краља Петра I
преко пута зграде поште;
67. Паркиралиште у улици Краља Петра I
преко пута зграде Новог тржног центра;
68. Паркиралиште у улици Краља Петра I
испред и преко пута зграде број 103 и 107;
69. Паркиралиште у улици 3. октобар испред
зграда број 28, 30, 32 и 34;
70. Паркиралиште у улици 3. октобар испред
зграде број 66 до 288;
71. Паркиралиште у улици 3. октобар испред
зграде број 73;
72. Паркиралиште у улици 3. октобар испред
број 290 до 304.
73. Паркиралиште у улици 3. октобар у
блоковском простору код зграда број 296 и 300;
74. Паркиралиште у улици 9. бригаде испред
зграда број 4 до 18;
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75. Паркиралиште у улици 9. бригаде између
зграда број 3 до 11 према гимназији;
76. Паркиралиште у улици 9. бригаде иза
постојећих гаража преко пута зграда број 22, 24;
77. Паркиралиште у улици Др.
Миловановића испред зграда број 13, 15, 17 и 19;
78. Паркиралиште у улици Црновршких
бригада преко пута индивидуалних стамбених јединица
од броја 22 до 44;
79. Паркиралиште у Зеленом булевару
испред зграде број 29 “Технопромет”;
80. Паркиралиште у Зеленом булевару
испред зграде број 23 “Центроисток”
81. Паркиралиште у Зеленом булевару
испред Фабрике арматура и Института за бакар;
82. Паркиралиште у Зеленом булевару
испред зграде број 35 Институт за бакар“;
83. Паркиралиште у Зеленом булевару иза
Спортског центра “Младост”;
84. Паркиралиште у Зеленом булевару
испред зграде број 6 ресторан “Пивница”;
85. Паркиралиште у улици Тимочких
дивизија испред Здравственог центра;
86. Паркиралиште у улици Тимочких
дивизија испред зграда број 6, 8, 10 и 12;
87. Паркиралиште у безименој улици испод
зграда број 11, 19 и 27 улице 9. бригаде;
88. Паркиралиште у улици Албанске
споменице поред зграда број 5, 7, 9, 10, 11, 12 и 13;
89. Паркиралиште иза зграда у улици
Добривоја Радосављевића “Бобија” од броја 2 до 26;
90. Паркиралиште у улици Добривоја
Радосављевића “Бобија” иза зграде број 54;
91. Паркиралиште у улици Добривоја
Радосављевића “Бобија” до зграда број 15 и 76;
92. Паркиралиште у улици Добривоја
Радосављевића “Бобија” иза зграда број 9 и 11;
93. Паркиралиште у улици Добривоја
Радосављевића “Бобија” иза зграде број 7;
94. Паркиралиште у улици Саве Ковачевића
испред зграде број 1 до 13;
95. Паркиралиште у улици Цара Лазара до
зграде број 8, 10 и 12;
96. Паркиралиште у улици Цара Лазара до
зграда број 2, 4 и 26;
97. Паркиралиште у улици 9 Југовића до
зграде број 2, 4 и 6;
98. Паркиралиште у улици Наде Димић испред
предузећа Теретни транспорт;
99. Паркиралиште у улици Наде Димић испред
складишта “Југопетрол”;
100. Паркиралиште на делу међупростора између
зграде број 7 у улици Генерала Павла Илића и зграде број 59 у
улици 3. октобар;
101. Паркиралиште на делу међупростора
између зграда број 61 и 63 у улици 3. октобар и
постојећих гаража у низу;
102. Паркиралиште у Зеленом булевару на делу
међупростора између зграда број 8 и 10;
103. Паркиралиште у Зеленом булевару на делу
међупростора између зграда број 8 и 12 и између
постојећих гаража у низу;
104. Паркиралиште у Зеленом булевару на делу
међупростора између зграда број 12 и 14;
105. Паркиралиште у Зеленом булевару на делу
међупростора између зграда број 12 и 16;
106. Паркиралиште у Зеленом булевару на делу
међупростора између зграда број 16 и 18;
107. Паркиралиште у улици Данила Киша
испред стамбене зграде број 10;
108. Паркиралиште у улици 28. марта;
109. Паркиралиште у улици Јована Дучића у
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блоковском простору између зграда број 3 и 5;
110. Паркиралиште у улици Јована Дучића у
блоковском простору код зграде број 4;
111. Паркиралиште у блоковском простору у
улици 3. октобар иза зграда број 45, 47 и 49;
112. Паркиралиште у Његошевој улици код
кућног броја 19;
113. Паркиралиште у Његошевој улици између
бројева 36 и 40;
114. Паркиралиште у блоковском простору
поред зграде у улици Пере Радовановића број 3/1;
115. Паркиралиште у блоковском простору
између зграда у улици Пере Радовановића између зграда
број 3/1 и 5;
116. Паркиралиште у блоковском простору
између зграде у улици Пере Радовановића бр. 3/1 и
зграде у Његошевој улици број 6;
117. Паркиралиште у блоковском простору у
улици Војводе Радомира Путника код зграда број 6 и 8;
118. Паркиралиште у блоковском простору у
улици Војводе Радомира Путника преко пута зграде број
10;
119. Паркиралиште у блоковском простору у
улици Војводе Радомира Путника поред броја 16;
120. Паркиралиште у блоковском простору у
улици Војводе Радомира Путника између зграда број 14
и 16;
121. Паркиралиште у блоковском простору у
лици Војводе Р. Путника између зграда број 10 и 12;
122. Паркиралиште у улици Кнеза Милоша
испред угоститељског објекта “Излетник”;
123. Паркиралиште у улици Др Миловановића
испред ЗОО врта;
124. Паркиралиште у Београдској улици испред
Економско-трговинске школе;
125. Паркиралиште у улици Тимочких дивизија
испред Здравственог центра;
126. Паркиралиште у улици Тимочких дивизија
иза Здравственог центра;
127. Паркиралиште у улици Николе Коперника
преко пута Здравственог центра;
128. Паркиралиште у улици 28. марта испред
ламеле број 9;
129. Паркиралиште у улици 28. марта преко
пута ламеле број 9;
130. Паркиралиште у улици Данила Киша преко
пута стамбене зграде број 10;
131. Паркиралиште у улици Ђорђа
Симеоновића испред МЗ “Слога”;
132. Паркиралиште у улици 1. мај између
зграда број 3 и 5;
133. Блоковско паркиралиште у улици Саве
Ковачевића испред зграда број 1 – 7 у улици Д. Р.
Бобија и зграде број 17 у Радничкој улици;
134. Паркиралиште у улици Саве Ковачевића
испред зграда број 1, 3 и 5,
135. Блоковско паркиралиште у улици Саве
Ковачевића испред зграда број 9, 11, 13 и 15 у улици Д.
Р. Бобија и зграде број 20 у Радничкој улици;
136. Паркиралиште у улици Саве Ковачевића
испред зграда број 9, 7, 11 и 13,
137. Паркиралиште у улиц 9 Југовића испред
зграда број 4, 6 и 9;
138. Паркиралиште у улици Цара Лазара испред
зграда број 2, 4 и 6;
139. Паркиралиште у улици Цара Лазара ипред
зграда 10 и 12;
140. Паркиралиште у блоковском простору у
улици Цара Лазара испред зграда 14 и 16;
141. Париралиште у улици Данила Киша
испред зграде број 9;
142. Паркиралиште у улици Данила Киша
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испред зграде број 15 у улици Д. Р. Бобија;
143. Паркиралиште у улици Данила Киша
испред зграда број 2 и 4 у улици 28. марта;
144. Паркиралиште у улици Данила Киша
испред зграде број 72 у улици Д. Р. Бобија;
145. Паркиралиште у улици 28. марта испред
зграда број 52, 66 и 72 у улици Д. Р. Бобија;
146. Паркиралиште у блоковском простору у
улици 28. марта испред зграда број 6, 12, 14 и 28 у улици
Д. Р. Бобија.
Члан 24.
Одређују се следећи простори за паркирање
путничких моторних возила којима управљају лица са
инвалидитетом:
1.На паркиралишту иза градске болнице, 1
паркинг место;
2. На паркиралишту испред зграде Поште и
хотела Србија, 1 паркинг место;
3.На паркиралишту испред зграде
Основног суда, 1 паркинг место;
4.На паркиралишту испред зграде СО Бор,
1 паркинг место;
5.На паркиралишту у зони укрштања
Мајданпечке и улице Милана Васића Перице 1 паркинг
место;
6.На паркиралишту у Мајданпечкој улици
до Старог тржног центра, 1 паркинг место;
7.На паркиралишту у улици Николе
Пашића иза зграде број 12 и 14, 1 паркинг место;
8.На паркиралишту у улици Николе
Пашића испред низа локала Занатског центра, 1 паркинг
место;
9.На паркиралишту у улици Моше Пијаде
испред зграде Дома културе 2 паркинг места;
10. На паркиралишту у улици Николе
Пашића преко пута Градског стадиона 1 паркинг место;
11. На паркиралишту у Пионирској улици
испред Основне школе “Видовдан”, 2 паркинг места;
12. На паркиралишту иза самачког хотела, 1
паркинг место;
13. На паркиралишту у улици Краља Петра I
преко пута зграде поште, 2 паркинг места;
14. На паркиралишту у улици 3. октобар
испред зграда број 28, 30, 32 и 34, 1 паркинг место;
15. На паркиралишту у улици 3. октобар
испред зграда број 37, 1 паркинг место;
16. На паркиралишту у улици 3. октобар
испред зграде број 66 до 288, 1 паркинг место;
17. На паркиралишту у улици 3. октобар
испред зграде број 290 до 304, 1 паркинг место;
18. На паркиралишту у улици 9. бригаде
испред зграде бр. 6 лево од трафо станице, 2 паркинг
места;
19. На паркиралишту у улици Саве
Ковачевића испред зграде број 1 до 13, 1 паркинг место;
20. На паркиралишту у улици Тимочких
дивизија иза Здравственог центра, 2 паркинг места.
Члан 25.
Простор за паркирање такси возила одређује
председник општине посебним решењем, сходно
годишњем плану потреба за ауто-такси превозом уз
поштовање одредби Закона о безбедности саобраћаја на
путевима.
XII - РЕГУЛИСАЊЕ САОБРАЋАЈА У ОСТАЛИМ
НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА
Члан 26.
Саобраћај у Злоту одвијаће се делом
општинских путева Брестовачка Бања – Злот – граница са
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општином Бољевац према Подгорцу, Злотска пећина Злот и делом општинског пута Злот – граница са
општином Бољевац према Сумраковцу и Злот - веза на
општински пут Брестовачка Бања – Селиште и осталим
улицама.
Део општинског пута Брестовачка Бања – Злот
из смера Бора је са првенством пролаза у односу на све
друге путеве и улице са којима се укршта и дела истог
општинског пута из смера Подгорца.
Део општинског пута Брестовачка Бања – Злот
из смера Подгорца је са првенством пролаза у односу на
све улице са којима се укршта, осим дела истог
општинског пута из смера Бора.
Општински пут Злот - Злотска пећина је са
првенством пролаза у односу на све улице са којима се
укршта, осим на укрштању са општинским путем
Брестовачка Бања – Злот.
Део општинског пута Злот - веза на општински
пут Брестовац – Селиште је са првенством пролаза у
односу на све улице са којима се укршта осим на
укрштању са општинским путем Брестовачка Бања –
Злот.
Дозвољено је кретање свим возилима на делу
општинских путева Брестовачка Бања – Злот
и
Станијевићи - Злотска пећина – Злот који пролазе кроз
Злот.
Првенство пролаза на мосту у центру Злота
имају возила која се крећу општинским путем
Брестовачка Бања – Злот у смеру према Бору.
Забрањује се кретање свим возилима на
моторни погон чија укупна маса прелази 10 тона
општинским путем Злот - веза на општински пут
Брестовац - Селиште.
Највећа дозвољена брзина кретања кретања на
деловима општинских путева у Злоту, као и на осталим
улицама износи 50 km/h.
Забрањује се паркирање возила у Злоту у
следећим улицама:
1. Петра Јокановића,
2. Јована Добрића,
3. Петра Грамића и
4. Јована Мускаловића.
За паркирање возила у Злоту, одређује се
површина у центру села.
Члан 27.
Саобраћај у Доњој Белој Реци, одвијаће се
делом државног пута II реда број 172 Мајданпек - Бор,
као и осталим улицама.
Део државног пута II реда број 172 Мајданпек Бор који пролази кроз Доњу Белу Реку је са првенством
пролаза у односу на све улице са којима се укршта.
Дозвољено је кретање свих возила на делу
државног пута II реда број 172 Мајданпек - Бор који
пролази кроз насеље Доња Бела Река.
Највећа дозвољена брзина кретања свих возила
на делу предметног државног пута II реда број 172
Мајданпек - Бор кроз насеље Доња Бела Река и осталим
улицама износи 50 km/h.
Забрањује се заустављање и паркирање на
локалним саобраћајницама у Доњој Белор Реци и то: на
саобраћајници која води од државног пута II реда број
172 (Мајданпек - Бор) ка копу Белоречког пешчара и на
саобраћајници која води од државног пута II реда број
172 (Мајданпек - Бор) ка општинском путу Оштрељ –
Бучје.
За паркирање возила у Доњој Белој Реци
одређује се простор испред самоуслуге “Центроисток”-а
и испред Дома културе.
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Члан 28.
Саобраћај у Слатини одвијаће се делом
државног пута II реда број 172 Мајданпек - Бор који
пролази кроз насеље, као и осталим улицама.
Део државног пута II реда број 172 Мајданпек Бор који пролази кроз насеље је са првенством пролаза у
односу на све улице са којима се укршта.
Дозвољено је кретање свих возила на делу
државног пута II реда број 172 Мајданпек - Бор који
пролази кроз насеље Слатина.
Највећа дозвољена брзина кретања свих возила
на делу државног пута II реда број 172 Мајданпек - Бор
кроз насеље Слатина и осталим улицама износи 50 km/h.
За паркирање возила у Слатини одређује се
простор испред Дома културе и на површини испред
објекта Земљорадничке задруге.
Члан 29.
Саобраћај у Брестовцу одвијаће се делом
општинског пута Брестовац – Метовница и општинског
пута Брестовац - Злот и осталим улицама.
Део општинског пута Брестовац – Метовница
који пролази кроз насеље Брестовац је са првенством
пролаза у односу на све друге путеве и улице са којима
се укршта.
Дозвољено је кретање свих возила на делу
општинског пута Брестовац – Метовница који пролази
кроз насеље Брестовац.
Део општинског пута веза са државним путем II
реда број 129 према општинском путу Брестовац –
Метовница који пролази кроз Брестовац има првенство
пролаза у односу на све улице са којима се укршта.
Највећа брзина кретања на делу општинских
путева који пролазе кроз насеље и осталим улицама
износи 50 km/h.
Забрањује се заустављање и паркирање у
Борској улици у Брестовцу.
За паркирање возила у Брестовцу одређује се
простор на платоу испред Дома културе.
Члан 30.
Саобраћај у Великом Кривељу одвијаће се
делом општинског пута Бор – Велики Кривељ – Горњане
који пролази кроз насеље, општинским путем В. Кривељ
- М. Кривељ и осталим улицама.
Део општинског пута Бор – Велики Кривељ –
Горњане који пролази кроз насеље В. Кривељ је са
првенством пролаза у односу на све друге путеве и улице
са којима се укршта.
Део општинског пута В. Кривељ - М. Кривељ је
са првенством пролаза у односу на све улице са којима се
укршта, осим на укрштању са општинским путем Бор –
Велики Кривељ – Горњане.
Дозвољено је кретање свих возила на делу
општинског пута Бор – Велики Кривељ – Горњане и на
делу општинског пута В. Кривељ - М. Кривељ.
Највећа дозвољена брзина кретања на делу
општинског пута Бор – Велики Кривељ – Горњане и
општинском путу В. Кривељ – М. Кривељ, као и на
осталим улицама износи 50 km/h.
За паркирање возила у Великом Кривељу
одређује се простор на површини у центру испред месне
канцеларије.
Члан 31.
Саобраћај у Шарбановцу одвијаће се делом
општинског пута који пролази кроз насеље и осталим
улицама.
Део општинског пута који пролази кроз насеље
Шарбановац је са првенством пролаза у односу на све
улице са којима се укршта.
Дозвољено је кретање свих возила на делу
општинског пута који пролази кроз Шарбановац.
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Највећа дозвољена брзина кретања на делу
општинског пута који пролази кроз насеље Шарбановац
и осталим улицама износи 50 km/h.
За паркирање возила у Шарбановцу одређује се
простор на тргу испред Дома културе.
Члан 32.
Саобраћај у Метовници одвијаће се делом
општинског пута Брестовац – Метовница који пролази
кроз насеље и осталим улицама.
Део наведеног општинског пута који пролази
кроза насеље је са првенством пролаза у односу на све
улице са којима се укршта.
Дозвољено је кретање свих возила на делу
општинског пута Брестовац – Метовница који пролази
кроз насеље Метовница.
Највећа дозвољена брзина кретања на делу
наведеног општинског пута који пролази кроз насеље и
осталим улицама износи 50 km/h.
За паркирање возила у Метовници одређује се
простор испред Дома културе.
Члан 33.
Саобраћај у Оштрељу одвијаће се делом
општинског пута који пролази кроз насеље и осталим
улицама.
Део општинског пута који пролази кроз насеље
је са првенством пролаза у односу на све улице са којима
се укршта.
Дозвољено је кретање свих возила на делу
општинског пута који пролази кроз насеље Оштрељ.
Највећа дозвољена брзина кретања возила на
делу општинског пута који пролази кроз насеље и
осталим улицама износи 50 km/h.
Члан 34.
Саобраћај у Бучју одвијаће се делом
општинског пута Бучје - Оштрељ и осталим улицама.
Део општинског пута Бучје - Оштрељ који
пролази кроз насеље је са првенством пролаза у односу
на све улице са којима се укршта.
Дозвољено је кретање свих возила на делу
општинског пута који пролазе кроз насеље Бучје.
Највећа дозвољена брзина кретања возила на
делу наведеног пута који пролазе кроз насеље Бучје и
осталим улицама износи 50 km/h.
За паркирање возила у Бучју одређује се
простор испред Дома културе.
Члан 35.
Саобраћај у Горњану одвијаће се делом
општинског пута Бор – В. Кривељ – Горњане који
пролази кроз насеље и осталим улицама.
Део наведеног општинског пута који пролази
кроз насеље Горњане је са првенством пролаза у односу
на све улице са којима се укршта.
Дозвољено је кретање свих возила на делу
општинског пута до Горњана.
Највећа дозвољена брзина кретања возила на
делу наведеног општинског пута који пролази кроз
насеље Горњане и осталим улицама износи 50 km/h.
За паркирање возила у Горњану одређује се
простор испре Дома културе.
Члан 36.
Саобраћај у насељу Лука одвијаће се делом
државног пута II реда број 172 Мајданпек – Бор,
општинском путу Лука - веза на државни пут II реда број
172 Мајданпек - Бор и осталим улицама.
Део наведеног општинског пута који пролази
кроз насеље Лука је са првенством пролаза у односу на
све улице са којима се укршта.
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Дозвољено је кретање свих возила на делу
општинског пута који пролази кроз насеље Лука.
Највећа дозвољена брзина кретања возила на
делу наведеног пута који пролази кроз насеље Лука и
осталим улицама износи 50 km/h.
За паркирање возила у насељу Лука одређује се
простор на платоу испред Дома културе.
Члан 37.
Саобраћај у Танди одвијаће се делом државног
пута II реда број 172 Мајданпек - Бор који пролази кроз
насеље и осталим улицама.
Део државног пута II реда број 172 Мајданпек Бор који пролази кроз насеље Танда је са првенством
пролаза у односу на све улице са којима се укршта.
Првенство пролаза на мосту преко реке у
насељу Танда имају возила која се искључују са
државног пута II реда број 172 Мајданпек - Бор који
пролази кроз насеље Танда.
Дозвољено је кретање свих возила на делу
државног пута II реда број 172 Мајданпек - Бор који
пролази кроз насеље Танда.
Највећа дозвољена брзина кретања возила на
делу наведеног општинског пута који пролази кроз
насеље износи 50 km/h, а на осталим улицама износи
највише 40 km/h.
За паркирање возила у Танди одређује се
простор испред Дома културе.
Члан 38.
Саобраћај у Брестовачкој Бањи одвијаће се
делом државног пута II реда број 129 који пролази кроз
насеље и делом општинског пута Брестовачка Бања –
Злот као и осталим улицама.
Део државног пута II реда број 129 који пролази
кроз насеље Брестовачка Бања је са првенством пролаза у
односу на све улице са којима се укршта, као и у односу
на општински пут Брестовачка Бања – Злот са којим се
такође укршта.
Дозвољено је кретање свих возила на делу
државног пута II реда број 129 и општинског пута
Брестовачка Бања – Злот који пролазе кроза насеље Б.
Бања.
Највећа брзина кретања на делу државног пута
II реда број 129 који пролази кроз насеље Брестовачка
Бања износи 40 km/h.
Највећа брзина кретања на делу државног пута
II реда број 129 у близини аутобуских стајалишта Бањско
Поље ограничена је на 60 km/h.
За паркирање возила у Б. Бањи одређује се
простор у самом центру као и простор до Хотела “Дом
одмора”.
Саобраћај у насељу Бањско Поље одвијаће се
локалним улицама.
Забрањено је заустављање и паркирање у
Бањском пољу у следећим улицама:
1. Војводе Радомира Путника,
2. Пролетерских бригада,
3. Михајла Пупина,
4. Стевана Сремца и
5. Фрање Клуза.
Улица Војводе Радомира Путника је са
првенством пролаза у односу на све улице са којима се
укршта, осим на укрштању са државним путем II реда
број 129.
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XIII - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 39.
О постављању и адекватном одржавању
потребне саобраћајне сигнализације у смислу одредаба
ове Одлуке стараће се Јавно предузеће “Дирекција за
изградњу Бора” из Бора, а у складу са саобраћајно техничком и пројектном документацијом.
Члан 40.
Саобраћајно
техничка
и
пројектна
документација коју је обавезно да обезбеди Јавно
предузеће “Дирекција за изградњу Бора” садржи
елементе прописане чланом 9., односно чланом 83.
Правилника о саобраћајној сигнализацији.
Члан 41.
Ово решење ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном листу општине Бор“.
Број:344-233/2012-III/02
У Бору, 27.12.2012. године,
ОПШТИНСКА УПРАВА БОР
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ
ДЕЛАТНОСТИ
Начелник,
Сузана Бранковић, с.р.
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