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На основу члана 63. Закона о буџетском систему 
(''Службени гласник РС'', број: 54/2009, 73/2010 , 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/13-испр), члана 
32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
РС'', број: 129/2007) и члана 43. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', број: 7/2008 и 3/2013), 
Скупштина општине Бор на седници одржаној дана   23. 
септембра 2013. године,  донела је  
                   

ОДЛУКУ  
 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ  О 
БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БОР ЗА 2013. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

У Одлуци о буџету општине Бор за 2013. годину 
(''Службени лист општине Бор'', број: 15/2012 и 7/2013), у 
члану 1, став 1, алинеја 1 износ од «1.998.574.835» 
замењује се износом од «2.109.199.967». 

У истом члану, став 1, алинеја 2 износ од  
«2.038.979.835» замењује се износом од «2.252.070.967». 

У истом члану, став 1, алинеја 3 износ од  
«40.405.000» замењује се износом од «142.871.000».  

У истом члану, став 1, алинеја 5 износ од  
«14.500.000» замењује се износом од «13.000.000».  

У истом члану, став 1, алинеја 6 износ од  
«564.356.862» замењује се износом од «571.821.685».  

 

Члан 2. 
У члану 2 износ од «1.998.575» замењује се 

износом од «2.109.185». 
 

Члан 3. 
У члану 3 износ од «4.135.034» замењује се 

износом од «5.930.034». 
 

Члан 4. 
У члану 4 износ од «22.140.000» замењује се 

износом од «19.044.093». 
 

Члан 5. 
         У члану 5.став 1. тачка 16. мења се и гласи: 
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Члан 6. 

У члану 6, у табели рачун прихода и примања, 
расхода и издатака буџета општине врше се следеће 
измене: 
-  за опис «I  Укупнa примања» износ у колони 3 
«1.998.574.835» замењује се износом од «2.109.199.967»,  
- за економску класификацију 7 – «Текући приходи» 
износ у колони 3 «1.998.574.835» замењује се износом од 
«2.109.199.967»,  
- за економску класификацију 71 – «1. Порески приходи» 
износ у колони 3 од «1.423.447.496» замењује се износом 
«1.525.565.608»,  
-  за економску класификацију 711 – «1.1. Порез на 
доходак,добит и капиталне добитке» износ у колони 3 од 
«1.110.047.496» замењује се износом «1.087.737.534»,  
-  за економску класификацију 714 – «1.2. Порез на добра 
и услуге» износ у колони 3 од «128.099.810» замењује се 
износом «195.488.629»,  
-  за економску класификацију 712+713+716+719 – «1.3. 
Остали порески приходи» износ у колони 3 од 
«185.300.654» замењује се износом «236.324.654»,  
- за економску класификацију 74 – «2. Непорески 
приходи» износ у колони 3 од «199.503.637» замењује се 
износом «236.703.637»,  
-  за економску класификацију 7415 – «Накнада за 
коришћење простора и грађевинског земљишта» износ у 
колони 3 од «144.474.285» замењује се износом 
«185.274.285»,  
-  за економску класификацију 733 – «3.Трансфери» 
износ у колони 3 од «375.623.702» замењује се износом 
«346.930.722»,  
 
-  за опис «II  Укупни издаци» износ у колони 3 
«2.038.979.835» замењује се износом од «2.252.070.967», 
- за економску класификацију 4 – «Текући расходи» 
износ у колони 3 од «1.667.922.033» замењује се износом 
«1.775.949.766», 
- за економску класификацију 41 – «1. Расходи за 
запослене» износ у колони 3 од «448.174.339» замењује 
се износом «448.116.736», 
- за економску класификацију 42 – «2. Коришћење услуга 
и роба» износ у колони 3 од «436.021.573» замењује се 
износом «455.610.158», 
- за економску класификацију 44 – «3. Отплата камата» 
износ у колони 3 од «7.640.000» замењује се износом 
«6.044.093», 
- за економску класификацију 45 – «4. Субвенције» износ 
у колони 3 од «416.240.000» замењује се износом 
«510.646.242», 
- за економску класификацију 47 – «5. Издаци са 
социјалну заштиту» износ у колони 3 од «40.432.624» 
замењује се износом «41.306.124», 
- за економску класификацију 48+49 – «6. Остали 
расходи» износ у колони 3 од «95.286.886» замењује се 
износом «110.315.893», 
-  за економску класификацију 46 – «7. Трансфери 
осталом нивоу власти» износ у колони 3 од 
«224.126.611» замењује се износом «203.910.520», 
-за економску класификацију 5 – «Капитални расходи» 
износ у колони 3 од «371.057.802» замењује се износом 
«476.121.201». 
-  за опис « (7+8)-(4+5) «III  Буџетски суфицит (буџетски 
дефицит) (I-II)» износ у колони 3 «-40.405.000» замењује 
се износом од «-142.871.000».  
- за економску класификацију 61 – «VII Отплата 
главнице» износ у колони 3 од «14.500.000» замењује се 
износом «13.000.000», 
- за економску класификацију 611 – «1. Отплата главнице 
домађим кредитирима» износ у колони 3 од «14.500.000» 
замењује се износом «13.000.000», 

- за економску класификацију 6113+6114 – «1.1. Отплата 
главнице домађим јавним финансијским институцијама и 
пословним банкама» износ у колони 3 од «14.500.000» 
замењује се износом «13.000.000», 
 
-  за опис «VIII  Промена стања на рачуну (III+IV-VI+V- 
VII)» износ у колони 3 «-54.605.000» замењује се 
износом од «-155.571.000».  
-  за опис «IX  Нето финансирање (IV+V-VI-VII-IX=-III)» 
износ у колони 3 «40.405.000» замењује се износом од 
«142.871.000».  
-  за опис  «(III+IV-VI)  B.  Укупни фискални суфицит  
(Укупни фискални  дефицит) »  износ у колони 3 «-
40.105.000» замењује се износом од «-142.571.000».  
 

Члан 7. 
  У члану 7, у табели примања буџета општине 
Бор за 2013. годину врше се следеће измене: 
- за опис «Укупно пренета неутрошена и нераспоређена 
средства из претходне године» износ у колони 3 од 
«54.605.000» замењује се износом «155.571.000»,  
- за опис «Пренета и нераспоређена средства из 
претходних година» износ у колони 3 од «54.605.000» 
замењује се износом «155.571.000», 
 
- за опис «Уступљени јавни приходи» износ у колони 3 
од «1.526.523.459» замењује се износом «1.464.933.800», 
- за економску класификацију 711100 – «Порез на 
доходак грађана» износ у колони 3 од «1.106.893.741» 
замењује се износом «1.083.584.243», 
- за економску класификацију 711110 – «Порез на 
зараде» износ у колони 3 од «981.494.037» замењује се 
износом «966.134.539», 
- за економску класификацију 711111 – «Порез на 
зараде» износ у колони 3 од «981.494.037» замењује се 
износом «966.134.539», 
- за економску класификацију 711120 – «Порез на 
приходе од самосталне делатности» износ у колони 3 од 
«27.625.023» замењује се износом «19.625.023», 
- за економску класификацију 711121 – «Порез на 
приходе од самосталних делатности који се плаћа према 
стварно оствареним приходима» износ у колони 3 од 
«23.319.596» замењује се износом «13.319.596», 
- за економску класификацију 711122 – «Порез на 
приходе од самосталних делатности који се плаћа према 
паушално оствареним приходима» износ у колони 3 од 
«4.305.427» замењује се износом «6.305.427», 
- за економску класификацију 711140 – «Порез на 
приходе од имовине» износ у колони 3 од «14.432.379» 
замењује се износом «14.482.379», 
- за економску класификацију 711146 – «Порез на 
приходе од пољопривреде и шумарства» износ у колони 
3 од «4.983» замењује се износом «54.983», 
-отвара се нова економска класификација 712110 – 
«Порез на фонд зарада» са износом у колони 3 од 
«4.000», 
-отвара се нова економска класификација 712111 – 
«Порез на фонд зарада запослених који се финансирају 
из буџета и фондова обавезног социјалног осигурања» са 
износом у колони 3 од «2.000», 
-отвара се нова економска класификација 712112 – 
«Порез на фонд зарада осталих запослених» са износом у 
колони 3 од «2.000», 
- за економску класификацију 713420 – «Порез на 
капиталне трансакције» износ у колони 3 од «22.392.404» 
замењује се износом «23.412.404», 
- за економску класификацију 713423 – «Порез на пренос 
апсолутних права на половним моторним возилима» 
износ у колони 3 од «6.393.170» замењује се износом 
«7.393.170», 
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-отвара се нова економска класификација 713424 – 
«Порез на пренос апсолутних права на осталим 
објектима» са износом у колони 3 од «20.000», 
- за економску класификацију 733150 – «Текући 
трансфери од других нивоа власти у корист нивоа 
општина» износ у колони 3 од «345.622.702» замењује се 
износом «333.803.502», 
- за економску класификацију 733154 – «Текући 
наменски трансфери» износ у колони 3 од «27.891.000» 
замењује се износом «16.071.800», 
- за економску класификацију 733250 – «Капитални 
трансфери од другог нивоа власти у корист нивоа 
општина» износ у колони 3 од «30.000.001» замењује се 
износом «13.127.220», 
- за економску класификацију 733251 – «Капитални 
наменски трансфери у ужем смислу од Републике у 
корист нивоа општина» износ у колони 3 од «30.000.001» 
замењује се износом «13.127.220», 
- за економску класификацију 714510 – «Порези, таксе и 
накнаде на моторна возила» износ у колони 3 од 
«9.911.181» замењује се износом «0», 
- за економску класификацију 714514 – «Порези на 
моторна возила-годишња накнада за друмска и остала 
моторна возила» износ у колони 3 од «9.911.181» 
замењује се износом «0», 
- за економску класификацију 714540 – «Накнада за 
коришђење добара од општег интереса» износ у колони 3 
од «4.168.002» замењује се износом «1.168.002», 
- за економску класификацију 714547 – «Накнада за 
загађивање животне средине» износ у колони 3 од 
«3.345.201» замењује се износом «345.201», 
- за економску класификацију 741510 – «Накнада за 
коришђење природних добара» износ у колони 3 од 
«618.770» замењује се износом «1.418.770», 
- за економску класификацију 741511 – «Накнада за 
коришђење минералних сировина» износ у колони 3 од 
«618.770» замењује се износом «1.418.770», 
- за економску класификацију 741520 – «Накнада за 
коришђење шумског и пољопривредног земљишта» 
износ у колони 3 од «10.000» замењује се износом 
«310.000», 
- за економску класификацију 741522 – «Средства од 
давања у закуо пољопривредног земљишта» износ у 
колони 3 од «10.000» замењује се износом «110.000», 
-отвара се нова економска класификација 741526 – 
«Накнада за коришћење шума и шумског земљишта» са 
износом у колони 3 од «200.000», 
- за економску класификацију 743320 – «Приходи од 
новчаних казни за саобраћајне прекршаје» износ у 
колони 3 од «5.061.498» замењује се износом 
«6.161.498», 
- за економску класификацију 743324 – «Приходи од 
новчаних казни за саобраћајне прекршаје» износ у 
колони 3 од «5.061.498» замењује се износом 
«6.161.498», 
 
- за опис «Изворни јавни приходи» износ у колони 3 од 
«472.051.376» замењује се износом «644.266.167», 
- за економску класификацију 711140 – «Порез на приход 
од имовине» износ у колони 3 од «3.123.291» замењује се 
износом «4.123.291», 
- за економску класификацију 711147 – «Порез на 
земљиште» износ у колони 3 од «3.123.291» замењује се 
износом «4.123.291», 
- за економску класификацију 713120 – «Порез на 
имовину» износ у колони 3 од «104.142.619» замењује се 
износом «160.157.410», 
- за економску класификацију 713122 – «Порез на 
имовину(осим на земљиште, акције и уделе) од правних 
лица» износ у колони 3 од «80.036.541» замењује се 
износом «136.051.332», 

- за економску класификацију 714550 – «Боравишна 
такса» износ у колони 3 од «1.523.173» замењује се 
износом «1.823.173», 
- за економску класификацију 714552 – «Боравишна 
такса» износ у колони 3 од «1.523.173» замењује се 
износом «1.823.173», 
- за економску класификацију 714560 – «Општинске 
накнаде» износ у колони 3 од «85.046.568» замењује се 
износом «165.046.568», 
- за економску класификацију 714562 – «Посебна 
накнада за заштиту и унапређење животне средине» 
износ у колони 3 од «85.046.568» замењује се износом 
«165.046.568», 
- за економску класификацију 741530 – «Накнада за 
коришћење простора и грађевинског земљишта» износ у 
колони 3 од «143.855.515» замењује се износом 
«183.855.515», 
- за економску класификацију 741534 – «Накнада за 
коришћење градског грађевинског земљишта» износ у 
колони 3 од «142.346.000» замењује се износом 
«182.346.000», 
- за економску класификацију 742150 – «Приходи од 
продаје добара и услуга или закупа од стране тжишних 
организација» износ у колони 3 од «13.758.637» замењује 
се износом «10.858.637», 
- за економску класификацију 742152 – «Приходи од 
давања у закуп непокретности које користе субјекти 
локалне самоуправе и др. Буџетски корисници» износ у 
колони 3 од «8.613.616» замењује се износом 
«6.613.616», 
- за економску класификацију 742153 – «Приходи од 
закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа 
општине» износ у колони 3 од «5.145.021» замењује се 
износом «4.145.021», 
-отвара се нова економска класификација 742154 – 
«Накнада на основу права конверзије права коришћења » 
са износом у колони 3 од «100.000», 
- за економску класификацију 742250 – «Таксе у корист 
нивоа општине» износ у колони 3 од «8.409.651» 
замењује се износом «7.409.651», 
- за економску класификацију 742251 – «Општинске 
административне таксе» износ у колони 3 од «3.062.981» 
замењује се износом «2.062.981», 
- за економску класификацију 742350 – «Приходи од 
обављања делатности општинских органа управе» износ 
у колони 3 од «4.266.534» замењује се износом 
«3.566.534», 
- за економску класификацију 742351 – «Приходи од 
обављања делатности општинских органа управе» износ 
у колони 3 од «4.266.534» замењује се износом 
«3.566.534», 
- за економску класификацију 745150– «Мешовити и 
неодређени приходи у корист нивоа општина» износ у 
колони 3 од «6.418.083» замењује се износом 
«5.918.083», 
- за економску класификацију 745151– «Мешовити и 
неодређени приходи у корист нивоа општина» износ у 
колони 3 од «5.233.352» замењује се износом 
«4.733.352», 
 
- за опис «Укупно приходи и примања (7+9)» износ у 
колони 3 од «1.998.874.835» замењује се износом 
«2.109.499.967». 
- за опис «Укупно пренета средства, приходи и 
примања(7+9+3)» износ у колони 3 од «2.053.479.835» 
замењује се износом «2.265.070.967». 
- за опис «Приходи и примања индиректних и осталих 
корисника буџета из осталих извора» износ у колони 3 од 
«564.356.862» замењује се износом «571.821.685». 
- за опис «УКУПНО: (3+7+9+средства индиректних и 
осталих корисника)» износ у колони 3 од «2.617.836.697» 
замењује се износом «2.836.892.652». 
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Члан 8. 
           У члану 8, у табели издаци буџета врше се 
следеће измене: 
- за економску класификацију 410 – «Издаци за 
запослене» износ у колони 3 од «448.174.339» замењује 
се износом «448.116.736» износ у колони 4 од 
«7.839.742» замењује се износом «11.068.599» и у колони 
5 износ од «456.014.081» замењује се износом 
«459.185.335», 
- за економску класификацију 411 – «Плате, накнаде и 
додаци за запослене» износ у колони 4 од «548.775» 
замењује се износом «1.232.638» и у колони 5 износ од 
«358.300.888» замењује се износом «358.984.751», 
 - за економску класификацију 412 – «Социјални 
доприноси (на терет послодавца)» износ у колони 4 од 
«98.230» замењује се износом «231.724» и у колони 5 
износ од «64.110.114» замењује се износом «64.243.608», 
- за економску класификацију 414 – «Социјална давања 
запосленима-отпремнине и помоћи» износ у колони 3 од 
«8.350.940» замењује се износом «8.610.242» износ у 
колони 4 од «7.141.737» замењује се износом «9.521.737»   
и у колони 5 износ од «15.492.677» замењује се износом 
«18.131.979», 
- за економску класификацију 415 – «Накнада за превоз 
на посао и са посла» износ у колони 3 од «8.733.819» 
замењује се износом «8.506.914» износ у колони 4 од 
«50.000» замењује се износом «81.500»   и у колони 5 
износ од «8.783.819» замењује се износом «8.588.414», 
- за економску класификацију 416 – «Награде и други 
посебни расходи» износ у колони 3 од «6.947.583» 
замењује се износом «6.857.583» и износ у колони 5 од 
«6.947.583» замењује се износом «6.947.586.857.5833», 
- за економску класификацију 420 – «Коришћење роба и 
услуга» износ у колони 3 од «436.021.573» замењује се 
износом «455.610.158», износ у колони 4 од «95.795.754» 
замењује се износом «97.706.604» и у колони 5 износ од 
«531.817.327» замењује се износом «553.316.762», 
- за економску класификацију 421 – «Стални трошкови» 
износ у колони 3 од «105.444.866» замењује се износом 
«99.300.955», износ у колони 4 од «14.454.984» замењује 
се износом «14.054.509» и у колони 5 износ од 
«119.899.850» замењује се износом «113.355464», 
- за економску класификацију 422 – «Трошкови за 
пословна путовања» износ у колони 3 од «3.804.093» 
замењује се износом «3.526.093», износ у колони 4 од 
«1.011.900» замењује се износом «921.900»  и износ у 
колони 5 од «4.815.993» замењује се износом «4.447993», 
    - за економску класификацију 423 – «Опште услуге по 
уговору» износ у колони 3 од «50.267.058» замењује се 
износом «57.535.623», износ у колони 4 од «14.957.627» 
замењује се износом «15.138.199» и у колони 5 износ од 
«65.224.685» замењује се износом «72.673.822»,  
 - за економску класификацију 4239 – «Услуге по 
повереним комуналним пословима» износ у колони 3 и у 
колони 5  од «108.880.000» замењује се износом 
«112.680.000», 
- за економску класификацију 424 – «Специјализоване 
услуге» износ у колони 3 од «26.041.000» замењује се 
износом «28.531.000», износ у колони 4 од «5.978.493» 
замењује се износом «6.148.493» и у колони 5 износ од 
«32.019.493» замењује се износом «34.679.493», 
- за економску класификацију 425 – «Текуће поправке и 
одржавање» износ у колони 3 од «107.278.367» замењује 
се износом «119.760.684», износ у колони 4 од 
«29.895.919» замењује се износом «31.512.219» и у 
колони 5 износ од «137.174.286» замењује се износом 
«151.272.903», 
- за економску класификацију 426 – «Материјали» износ 
у колони 3 од «31.476.189» замењује се износом 
«31.445.803», износ у колони 4 од «29.496.831» замењује 
се износом «29.931.284» и у колони 5 износ од 
«60.973.020» замењује се износом «61.377.087», 

- за економску класификацију 440 – «Отплата камата» 
износ у колони 3 и у колони 5  од «7.640.000» замењује 
се износом «6.044.093», 
- за економску класификацију 441 – «Отплата домаћих 
камата» износ у колони 3 и у колони 5  од «6.500.000» 
замењује се износом «3.600.000», 
- за економску класификацију 444 – «Пратећи трошкови 
задуживања» износ у колони 3 и у колони 5  од 
«1.140.000» замењује се износом «2.444.093», 
- за економску класификацију 450 – «Субвенције» износ 
у колони 3 и у колони 5  од «416.240.000» замењује се 
износом «510.646.242», 
- за економску класификацију 451 – «Субвенције 
нефинансијским предузећима и орг.» износ у колони 3 и 
у колони 5  од «291.240.000» замењује се износом 
«389.138.000», 
- за економску класификацију 454 – «Субвенције 
приватним предузећима.» износ у колони 3 и у колони 5  
од «125.000.000» замењује се износом «121.508.242», 
- за економску класификацију 460 – «Трансфери осталим 
нивоима власти и орг.социј.осигурања» износ у колони 3 
од «224.126.611» замењује се износом «203.910.520», и 
износ у колони 5 од «252.407.263» замењује се износом 
«232.191.172», 
- за економску класификацију 463 – «Трансфери осталим 
нивоима власти- школе, МЗ, соц.заштита» износ у 
колони 3 од «219.613.534» замењује се износом 
«199.201.006», и износ у колони 5 од «247.894.186» 
замењује се износом «227.481.658», 
- за економску класификацију 465 – «Остале дотације» 
износ у колони 3  и у колони 5 од «4.513.077» замењује 
се износом «4.709.514», 
- за економску класификацију 470 – «Социјална заштита 
из буџета» износ у колони 3 од «40.432.624» замењује се 
износом «41.306.124», и износ у колони 5 од 
«46.612.624» замењује се износом «47.486.124», 
- за економску класификацију 4727 – «Студентске 
награде и стипендије и друга давања у науци, култури и 
образовању, превоз и смештај ученика» износ у колони 3  
и у колони 5 од «5.147.624» замењује се износом 
«2.300.000», 
- за економску класификацију 4729 – «Накнаде за 
социјалну заштиту» износ у колони 3 од «285.000» 
замењује се износом «4.006.124» и износ у колони 5 од 
«6.465.000» замењује се износом «10.186.124», 
- за економску класификацију 480 – «Остали издаци» 
износ у колони 3 од «89.153.277» замењује се износом 
«102.276.674», износ у колони 4 од «8.780.228» замењује 
се износом «10.699.148» и у колони 5 износ од 
«97.933.505» замењује се износом «112.975.822», 
- за економску класификацију 481 – «Дотације 
непрофитним организ.» износ у колони 3 од «61.500.579» 
замењује се износом «68.189.959» и у колони 5 износ од 
«67.920.807» замењује се износом «74.610.187», 
- за економску класификацију 482 – «Порези, обавезне 
таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом» 
износ у колони 3 од «1.133.400» замењује се износом 
«1.215.400», износ у колони 4 од «1.930.000» замењује се 
износом «2.030.000»  и износ у колони 5 од «3.063.400» 
замењује се износом «3.245.400», 
- за економску класификацију 483 – «Новчане казне и 
пенали по решењима судова и суд. тела» износ у колони 
3 од «22.818.298» замењује се износом «28.170.315», 
износ у колони 4 од «410.000» замењује се износом 
«2.228.920»  и износ у колони 5 од «23.228.298» замењује 
се износом «30.399.235», 
- за економску класификацију 485 – «Накнада за одузето 
грађевинско земљиште» износ у колони 3 од «3.700.000» 
замењује се износом «4.700.000», и износ у колони 5 од 
«3.720.000» замењује се износом «4.720.000», 
- за економску класификацију 510 – «Основна средства» 
износ у колони 3 од «369.057.802» замењује се износом 
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«475.121.201», износ у колони 4 од «410.879.486» 
замењује се износом «411.520.682»  и износ у колони 5 
од «779.937.288» замењује се износом «886.641.883», 
- за економску класификацију 511 – «Зграде и 
грађевински објекти» износ у колони 3 од «340.611.200» 
замењује се износом «437.575.180», износ у колони 4 од 
«397.110.500» замењује се износом «396.911.500» и износ 
у колони 5 од «737.721.700» замењује се износом 
«834.486.680», 
- за економску класификацију 512 – «Машине и опрема» 
износ у колони 3 од «25.981.602» замењује се износом 
«35.048.251» , износ у колони 4 од «13.698.986» замењује 
се износом «14.545.182» и износ у колони 5 од 
«39.680.588» замењује се износом «49.593.433», 
- за економску класификацију 515 – «Остала основна 
средства» износ у колони 3 од «2.464.000» замењује се 
износом «2.496.770» , износ у колони 4 од «70.000» 
замењује се износом «64.000» и износ у колони 5 од 
«2.534.000» замењује се износом «2.560.770», 
- за економску класификацију 520 – «Залихе» износ у 
колони 4  и у колони 5 од «6.601.000» замењује се 
износом «6.366.000», 
- за економску класификацију 523 – «Робе залихе за даљу 
продају» износ у колони 4  и у колони 5 од «6.601.000» 
замењује се износом «6.366.000», 
- за економску класификацију 540 – «Земљиште» износ у 
колони 3  и у колони 5 од «2.000.000» замењује се 
износом «1.000.000», 
- за економску класификацију 541 – «Земљиште» износ у 
колони 3  и у колони 5 од «2.000.000» замењује се 
износом «1.000.000», 
- за економску класификацију 610 – «Отплата главнице» 
износ у колони 3 и  у колони 5 од «14.500.000» замењује 
се износом «13.000.000»,  
- за економску класификацију 611 – «Отплата главнице 
домаћим кредиторима» износ у колони 3 и у колони 5  од 
«14.500.000» замењује се износом од «13.000.000», 
- за економску класификацију 499000 – «Средства 
резерви» износ у колони 3 и износ у колони 5 од 
«6.133.609» замењује се износом «8.039.219», 
- за економску класификацију 499110 – «Стална резерва» 
износ у колони 3 и у колони 5 од «1.998.575» замењује се 
износом «2.109.185», 
- за економску класификацију 499120 – «Текућа резерва» 
износ у колони 3 и у колони 5 од «4.135.034» замењује се 
износом «5.930.034», 
- за опис из колоне 2 «Укупно буџет» износ у колони 3 од 
«2.053.479.835» замењује се износом «2.265.070.967», 
износ у колони 4 од «564.356.862» замењује се износом 
«571.821.685» и износ у колони 5 од «2.617.836.697» 
замењује се износом «2.836.892.652». 

 
Члан 9. 

            У члану 9, у ставу 1 износ од «2.053.479.835» 
замењује се износом од «2.265.070.967» за средства 
буџета и износ од «564.356.862» замењује се износом од 
«571.821.685» за средства од изворних активности 
буџетских корисника. 
 
 У истом ставу, у табели, у Разделу 1 – 
«Скупштина општине Бор» 
- за финкцију  110 – «Извршни и законодавни органи, 
фискални и спољни послови» врше се следеће измене: 
- на позицији број 1 и економској класификацији 411 – 
«Плате, накнаде и додаци за запослене» износ у колони 6 
и колони 8 од «2.640.000» замењује се износом 
«2.740.000», 
- на позицији број 2 и економској класификацији 412 – 
«Социјални доприноси-на терет послодавца» износ у 
колони 6 и колони 8 од «473.000» замењује се износом 
«483.000», 

- на позицији број 9 и економској класификацији 423 – 
«Опште услуге по уговору» износ у колони 6 и колони 8 
од «630.000» замењује се износом «730.000», 
- на позицији број 10 и економској класификацији 425 – 
«текуће поправке и одржавање» износ у колони 6 и 
колони 8 од «465.000» замењује се износом «165.000», 
- на позицији број 12 и економској класификацији 481 – 
«текуће поправке и одржавање» износ у колони 6 и 
колони 8 од «2.300.000» замењује се износом 
«2.500.000», 
- на позицији број 14 и економској класификацији 512 – 
«Машине и опрема» износ у колони 6 и колони 8 од 
«1.000» замењује се износом «81.000», 
- укупан износ за функцију 110 у колони 6  и  8 од 
«10.085.000» замењује се износом «10.275.000», 
- укупан износ за раздео 1 у колони 6 и колони 8 од 
«10.085.000» замењује се износом «10.275.000», 
- извори финансирања за  раздео 1  у колони 6 и 8 од 
«10.085.000» замењује се износом «10.275.000», 
- 01 приходи из буџета у колони 6 и  8 износ од 
«10.085.000» замењује се износом «10.275.000». 
 
  У истом ставу, у табели, у Разделу 2 – « 
Председник општине и општинско веће» 
- за финкцију  110 – «Извршни и законод.органи, 
фискални и спољни послови» врше се следеће измене: 
- на позицији број 15 и економској класификацији 411 – 
«Плате, накнаде и додаци за запослене» износ у колони 6 
и колони 8 од «7.365.000» замењује се износом 
«7.687.619», 
- на позицији број 16 и економској класификацији 412 – 
«Социјални доприноси-на терет послодавца» износ у 
колони 6 и колони 8 од «1.319.000» замењује се износом 
«1.376.084», 
- на позицији број 23 и економској класификацији 423 – 
«Опште услуге по уговору (КЗМ-1.030.000)» износ у 
колони 6 и колони 8 од «11.922.060» замењује се износом 
«11.722.060», 
- на позицији број 24 и економској класификацији 424 – 
«Специјализоване услуге(КЗМ-500.000)» износ у колони 
6 и колони 8 од «1.750.000» замењује се износом 
«1.550.000», 
- на позицији број 25 и економској класификацији 425 – 
«Текуће поправке и одржавање (КЗМ-85.000)» износ у 
колони 6 и колони 8 од «790.000» замењује се износом 
«1.090.000», 
- на позицији број 27 и економској класификацији 444 – 
«Пратећи трошкови задуживања» износ у колони 6 и 
колони 8 од «30.000» замењује се износом «930.000», 
- на позицији број 29 и економској класификацији 482 – 
«Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног 
нивоа власти другом» износ у колони 6 и колони 8 од 
«600.000» замењује се износом «500.000», 
- на позицији број 30 и економској класификацији 483 – 
«Новчане казне и пенали по решењу судова и судских 
тела» износ у колони 6 и колони 8 од «16.436.736» 
замењује се износом «24.832.675», 
- на позицији број 32 и економској класификацији 485 – 
«Накнада штета за штету од стране оргаан власти» износ 
у колони 6 и колони 8 од «2.500.000» замењује се 
износом «3.500.000», 
- на позицији број 33 и економској класификацији 499110 
– «Стална резерва» износ у колони 6 и колони 8 од 
«1.998.575» замењује се износом «2.109.185», 
- на позицији број 34 и економској класификацији 499120 
– «Текућа резерва» износ у колони 6 и  колони 8 од 
«4.135.034» замењује се износом «5.930.034», 
- на позицији број 37 и економској класификацији 541 – 
«Земљиште» износ у колони 6 и  колони 8 од «2.000.000» 
замењује се износом «1.000.000», 
- укупан износ за функцију 110  у колони 6 и колони 8 од 
«62.795.945» замењује се износом «74.177.197». 
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- за финкцију  490 – «Економски послови 
некласификовани на другом месту» врше се следеће 
измене: 
- на позицији број 38 и економској класификацији 451 – 
«Субвенције јавном линијском саобраћају и ђачки 
превоз» износ у колони 6 и  колони 8 од «120.000.000» 
замењује се износом «116.508.242», 
 
- на позицији број 39 и економској класификацији 451 – 
«Субвенције јавним предузећима» износ у колони 6 и  
колони 8 од «110.000.000» замењује се износом 
«210.000.000», 
- на позицији број 40 и економској класификацији 451 – 
«Субвенције –средства за подстицај развоја 
пољопривреде и других делатности» износ у колони 6 и  
колони 8 од «3.961.000» замењује се износом 
«4.068.000», 
- укупан износ за функцију  490 у колони 6 и колони 8 од 
«238.663.000» замењује се износом «335.239.242». 
- за финкцију  360 – «Јавни ред и безбедност 
некласификовани на другом месту» врше се следеће 
измене: 
- на позицији број 45 и економској класификацији 423 – 
«Опште услуге по уговору» износ у колони 6 и  колони 8 
од «700.000» замењује се износом «800.000», 
- на позицији број 47 и економској класификацији 512 – 
«Машине и опрема-саобраћај» износ у колони 6 и  
колони 8 од «8.375.000» замењује се износом 
«9.060.749», 
- укупан износ за функцију  360 у колони 6 и колони 8 од 
«9.900.000» замењује се износом «10.685.749». 
- за финкцију  912 – «Основно образовање» врше се 
следеће измене: 
- на позицији број 49 и економској класификацији 423 – 
«Услуге превоза ученика основних школа ван територије 
општине и смештај у специјалне школе са интернатом» 
износ у колони 6 и  колони 8 од «2.000.000» замењује се 
износом «1.900.000», 
- укупан износ за функцију 912 у колони 6 и колони 8 од 
«2.000.000» замењује се износом «1.900.000». 
- за финкцију  920 – «Средње образовање» врше се 
следеће измене: 
- на позицији број 49-1 и економској класификацији 423 
– «Услуге превоза и смештаја ученика  средњих школа у 
специјалне школе са интернатом» износ у колони 6 и  
колони 8 од «500.000» замењује се износом «400.000», 
- укупан износ за функцију 920 у колони 6 и колони 8 од 
«500.000» замењује се износом «400.000». 
- за функцију  170 – «Трансакције везане за задуживање» 
врше се следеће измене: 
- на позицији број 53 и економској класификацији 611 – 
«Отплата главнице домаћим кредиторима» износ у 
колони 6 и  колони 8 од «14.500.000» замењује се 
износом «13.000.000», 
- укупан износ за функцију 170 у колони 6 и колони 8 од 
«18.800.000» замењује се износом «17.300.000». 
- за главу 2.2.-ЈКП 3.октобар-поверени послови, 
функцију  620 – «Развој заједнице» врше се следеће 
измене: 
- на позицији број 55 и економској класификацији 4239 – 
«Услуге уређења и одржавања паркова, зелених и 
рекреационих површина и поправка реквизита» износ у 
колони 6 и  колони 8 од «21.100.000» замењује се 
износом «20.100.000», 
- на позицији број 56 и економској класификацији 4239 – 
«Услуге зимског одржавања улица и тротоара, пешачких 
стаза и паркинг простора, зимско и летње одржавање 
локалних и некатегорисаних путева» износ у колони 6 и  
колони 8 од «27.500.000» замењује се износом 
«31.500.000», 

- на позицији број 58 и економској класификацији 4239 – 
«Услуге уклањања мањих монтажних, помоћних и 
других мањих грађевинских објеката и шкољки 
аутомобила» износ у колони 6 и  колони 8 од «1.500.000» 
замењује се износом «1.000.000», 
- на позицији број 59 и економској класификацији 4239 – 
«Услуге исељавања бесправно усељених лица» износ у 
колони 6 и  колони 8 од «880.000» замењује се износом 
«680.000», 
- укупан износ за функцију 620 у колони 6 и колони 8 од 
«100.880.000» замењује се износом «103.180.000». 
- укупан износ за главу 2.2. у колони 6 и колони 8 од 
«100.880.000» замењује се износом «103.180.000». 
- за главу 2.3.-ЈКП Водовод-поверени послови, функцију  
620 – «Развој заједнице» врше се следеће измене: 
- на позицији број 60 и економској класификацији 4239 – 
«Услуге одржавања јавне расвете» износ у колони 6 и  
колони 8 од «8.000.000» замењује се износом 
«9.500.000», 
- укупан износ за функцију 620 у колони 6 и колони 8 од 
«8.000.000» замењује се износом «9.500.000». 
- укупан износ за главу 2.3. у колони 6 и колони 8 од 
«8.000.000» замењује се износом «9.500.000». 
 
- укупан износ за раздео 2 у колони 6 и колони 8 износ од 
«444.338.945» замењује се износом «555.182.188». 
- извори финансирања за  раздео 1 у колони 6 и колони 8 
износ од «444.338.945» замењује се износом 
«555.182.188». 
- 01 приходи из буџета у колони 6 и колони 8 износ од 
«444.338.945» замењује се износом «547.313.188», 
-13 нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година(Лазарева пећина) са износом у колони 6 и 8 од 
«264.000» и 
-13 нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година(саобраћај) са износом у колони 6 и 8 од 
«7.605.000». 
 
 У Разделу 4 – «Општинска управа Бор», за 
функцију 130 – «опште јавне услуге» врше се следеће 
измене: 
- на позицији број 76 и економској класификацији 414 – 
«Отпремнине и друга социјална давања запосленима» 
износ  у колони 6 и  колони 8 од «4.891.000» замењује се 
износом «4.712.483», 
- на позицији број 79 и економској класификацији 421 – 
«Стални трошкови» износ  у колони 6 и  колони 8 од 
«13.544.000» замењује се износом «12.044.000», 
- на позицији број 82 и економској класификацији 423 – 
«Опште услуге по уговору» износ  у колони 6 и  колони 8 
од «2.558.000» замењује се износом «2.643.747», 
-на позицији број 83 и економској класификацији 424 – 
«Специјализоване услуге» износ  у колони 6 и  колони 8 
од «1.828.000» замењује се износом «2.928.000», 
-на позицији број 84 и економској класификацији 425 – 
«Текуће поправке и одржавање» износ  у колони 6 и  
колони 8 од «2.550.000» замењује се износом 
«3.206.000», 
-на позицији број 85 и економској класификацији 426 – 
«Материјали» износ  у колони 6 и  колони 8 од 
«5.715.000» замењује се износом «5.525.000», 
- на позицији број 90 и економској класификацији 511 – 
«Зграде и грађевински објекти» износ  у колони 6 и  
колони 8 од «14.381.000» замењује се износом 
«10.331.000», 
- на позицији број 91 и економској класификацији 512 – 
«Машине и опрема» износ  у колони 6 и  колони 8 од 
«1.875.000» замењује се износом «2.125.000», 
- на позицији број 92 и економској класификацији 515 – 
«Нематеријална имовина» износ  у колони 6 и  колони 8 
од «1.000» замењује се износом «33.770», 



23. септембар 2013.    „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“                           БРОЈ 16                                                321                  
 
- укупан износ за функцију 130 у колони 6 и  8 од 
«201.930.742» замењује се износом «198.136.742». 
- извори финансирања за  раздео 4 у колони 6 и колони 8 
износ од «201.930.742» замењује се износом 
«198.136.742». 
- 01 приходи из буџета у колони 6 и колони 8 износ од 
«201.930.742» замењује се износом «198.136.742». 
 
   У Разделу 4, глава 4.1. «Установа у делатности 
културе», функција 820 – «услуге културе» врше се 
следеће измене: 
- на позицији број 93 и економској класификацији 411 – 
«Плате, накнаде и додаци за запослене» износ  у колони 
6 од «41.257.500» замењује се износом «40.834.881», 
износ  у колони 7 од «0» замењује се износом «397.812»и 
износ у колони 8 од «41.257.500» замењује се износом 
«41.232.693», 
- на позицији број 94 и економској класификацији 412 – 
«Социјални доприноси (на терет послодавца)» износ  у 
колони 6 од «7.385.094» замењује се износом 
«7.318.010», износ  у колони 7 од «0» замењује се 
износом «71.316»и износ у колони 8 од «7.385.094» 
замењује се износом «7.389.326», 
- на позицији број 95 и економској класификацији 414 – 
«Социјална давања» износ  у колони 6 од «1.006.000» 
замењује се износом «733.819» и износ у колони 8 од 
«2.242.737» замењује се износом «1.970.556», 
- на позицији број 96 и економској класификацији 415 – 
«Накнада за превоз на посао и са посла» износ  у колони 
7 од «0» замењује се износом «18.000» и износ у колони 
8 од «852.017» замењује се износом «870.017», 
- на позицији број 97 и економској класификацији 416 – 
«Награде и остали посебни расходи» износ  у колони 6 и  
колони 8 од «1.120.891» замењује се износом 
«1.030.891», 
- на позицији број 98 и економској класификацији 421 – 
«Стални трошкови» износ  у колони 6 од «9.256.035» 
замењује се износом «8.093.216», износ  у колони 7 од 
«790.000» замењује се износом «865.000»и износ у 
колони 8 од «10.046.035» замењује се износом 
«8.958.216», 
- на позицији број 99 и економској класификацији 422 – 
«Трошкови за пословна путовања» износ  у колони 6 од 
«980.000» замењује се износом «763.000» и износ у 
колони 8 од «1.030.000» замењује се износом «813.000», 
- на позицији број 100 и економској класификацији 423 – 
«Опште услуге по уговору» износ  у колони 6 од 
«7.923.323» замењује се износом «9.643.247», износ  у 
колони 7 од «1.125.000» замењује се износом «1.355.572» 
и износ у колони 8 од «9.048.323» замењује се износом 
«10.998.819», 
- на позицији број 101 и економској класификацији 424 – 
«Специјализоване услуге» износ  у колони 6 од 
«7.247.600» замењује се износом «9.172.600»и износ у 
колони 8 од «9.262.600» замењује се износом 
«11.187.600», 
- на позицији број 102 и економској класификацији 425 – 
«Текуће поправке и одржавање» износ  у колони 6 од 
«3.609.268» замењује се износом «4.744.268», износ  у 
колони 7 од «520.000» замењује се износом «776.300» и 
износ у колони 8 од «4.129.268» замењује се износом 
«5.520.568», 
- на позицији број 103 и економској класификацији 426 – 
«Материјали» износ  у колони 6 од «2.079.470» замењује 
се износом «1.812.038», износ  у колони 7 од «850.000» 
замењује се износом «873.928» и износ у колони 8 од 
«2.929.470» замењује се износом «2.685.966», 
- на позицији број 104 и економској класификацији 465 – 
«Остале дотације» износ  у колони 6 и  колони 8 од 
«688.816» замењује се износом «808.816», 
- на позицији број 105 и економској класификацији 482 – 
«Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног 

нивоа власти другом» износ  у колони 6 од «109.000» 
замењује се износом «195.000»и износ у колони 8 од 
«189.000» замењује се износом «275.000», 
- на позицији број 106 и економској класификацији 483 – 
«Новчане казне и пенали по решењу судова и судских 
тела» износ  у колони 6 од «32.000» замењује се износом 
«3.000»и износ у колони 8 од «62.000» замењује се 
износом «33.000», 
- на позицији број 107 и економској класификацији 511 – 
«Зграде и грађевински објекти» износ  у колони 6 и  
колони 8 од «3.015.000» замењује се износом 
«2.893.000», 
- на позицији број 108 и економској класификацији 512– 
«Машине и опрема» износ  у колони 6 од «3.706.000» 
замењује се износом «4.182.800», износ  у колони 7 од 
«2.245.000» замењује се износом «2.639.304» и износ у 
колони 8 од «5.951.000» замењује се износом 
«6.822.104», 
- на позицији број 109 и економској класификацији 515 – 
«Остала основна средства» износ  у колони 7 од «70.000» 
замењује се износом «64.000»и износ у колони 8 од 
«2.533.000» замењује се износом «2.527.000», 
- укупан износ за функцију 820 у колони 6 од 
«92.731.014» замењује се износом «95.543.603», износ  у 
колони 7 од «9.212.737» замењује се износом 
«10.673.969»  и износ у колони 8 од «101.943.751» 
замењује се износом «106.217.572»,  
 - укупан износ за главу 4.1. у колони 6 од «92.731.014» 
замењује се износом «95.543.603», износ  у колони 7 од 
«9.212.737» замењује се износом «10.673.969»  и износ у 
колони 8 од «101.943.751» замењује се износом 
«106.217.572»,  
- извори финансирања за  главу 4.1. у колони 6 од 
«92.731.014» замењује се износом «95.543.603», износ  у 
колони 7 од «9.212.737» замењује се износом 
«10.673.969»  и износ у колони 8 од «101.943.751» 
замењује се износом «106.217.572»,  
-01 приходи из буџета у колони 6 и колони 8 износ од 
«92.731.014» замењује се износом «95.382.499», 
-04 сопствени приходи  са износом у колони 7 и  колони 
8 од «3.305.933», 
-07 трансфери од другог нивоа власти са износом у 
колони 7 и  колони 8 од «1.142.865», 
-08 добровољни трансфери од физичких и правних лица 
са износом у колони 7 и  колони 8 од «5.600.000», 
-13 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година са 
износом у колони 7 и  колони 8 од «591.171», 
-13 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 
(закуп) са износом у колони 6 и  колони 8 од «161.104», 
-15 Неутрошена средства донација из претходних година 
са износом у колони 7 и  колони 8 од «34.000», 
 
  У Разделу 4, глава 4.2. «Предшколска установа 
«Бамби», функција 040 – «породица и деца» врше се 
следеће измене: 
- на позицији број 111 и економској класификацији 411 – 
«Плате, накнаде и додаци за запослене» износ  у колони 
7 од «548.775» замењује се износом «834.826»и износ у 
колони 8 од «109.278.276» замењује се износом 
«109.564.327», 
- на позицији број 112 и економској класификацији 412 – 
«Социјални доприноси (на терет послодавца)» износ  у 
колони 7 од «98.230» замењује се износом «160.408»и 
износ у колони 8 од «19.560.985» замењује се износом 
«19.623.163», 
 
- на позицији број 114 и економској класификацији 414 – 
«Социјална давања запосленима-накнаде» износ  у 
колони 6 од «1.360.000» замењује се износом «1.470.000» 
и износ у колони 8 од «5.020.000» замењује се износом 
«5.130.000», 
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- на позицији број 115 и економској класификацији 415– 
«Накнада за превоз на посао и са посла» износ  у колони 
6 од «2.269.051» замењује се износом «2.042.146», износ  
у колони 7 од «0» замењује се износом «13.500» и износ 
у колони 8 од «2.269.051» замењује се износом 
«2.055.646», 
- на позицији број 117 и економској класификацији 421– 
«Стални трошкови» износ  у колони 6 од «9.038.588» 
замењује се износом «7.038.588», износ  у колони 7 од 
«9.337.770» замењује се износом «9.357.770» и износ у 
колони 8 од «18.376.358» замењује се износом 
«16.396.358», 
- на позицији број 119 и економској класификацији 423 – 
«Опште услуге по уговору» износ  у колони 7 од 
«1.160.000» замењује се износом «1.105.000» и износ у 
колони 8 од «1.810.000» замењује се износом 
«1.755.000», 
- на позицији број 120 и економској класификацији 424 – 
«Специјализоване услуге» износ  у колони 7 и  колони 8 
од «1.930.000» замењује се износом «1.580.000», 
- на позицији број 121 и економској класификацији 425– 
«Текуће поправке и одржавање» износ  у колони 6 од 
«2.500.000» замењује се износом «2.250.000», износ  у 
колони 7 од «3.408.320» замењује се износом «2.998.320» 
и износ у колони 8 од «5.908.320» замењује се износом 
«5.248.320», 
- на позицији број 122 и економској класификацији 426 – 
«Материјали» износ  у колони 7 и  колони 8 од 
«20.745.673» замењује се износом «20.086.198», 
- на позицији број 123 и економској класификацији 465 – 
«Остале дотације» износ  у колони 6 и  колони 8 од 
«1.235.630» замењује се износом «1.112.067», 
- на позицији број 124 и економској класификацији 472 – 
«Накнада за социјалну заштиту из буџета (треће дете) и 
бесплатну ужину(ЛАП за Роме-873.500» износ  у колони 
6 и  колони 8 од «2.847.624» замењује се износом 
«3.721.124», 
- на позицији број 126 и економској класификацији 483 – 
«Новчане казне и пенали по решењу судова исудских 
тела» износ  у колони 6 од «63.000» замењује се износом 
«1.000» и износ у колони 8 од «113.000» замењује се 
износом «51.000», 
- на позицији број 128 и економској класификацији 511 – 
«Зграде и грађевински објекти» износ  у колони 6 и  
колони 8 од «7.982.125» замењује се износом 
«7.183.913», 
- на позицији број 129 и економској класификацији 512 – 
«Машине и опрема» износ  у колони 7 од «4.400.000» 
замењује се износом «4.789.000» и износ у колони 8 од 
«4.600.000» замењује се износом «4.989.000», 
- укупан износ за функцију 040 у колони 6 од 
«157.575.877» замењује се износом «155.098.697», износ  
у колони 7 од «47.408.768» замењује се износом 
«46.705.022» и у колони 8 од «204.984.645» замењује се 
износом «201.803.719», 
- укупан износ за главу 4.2. у колони 6 од «157.575.877» 
замењује се износом «155.098.697», износ  у колони 7 од 
«47.408.768» замењује се износом «46.705.022» и у 
колони 8 од «204.984.645» замењује се износом 
«201.803.719», 
- извори финансирања за  главу 4.2. у колони 6 од 
«157.575.877» замењује се износом «155.098.697», износ  
у колони 7 од «47.408.768» замењује се износом 
«46.705.022» и у колони 8 од «204.984.645» замењује се 
износом «201.803.719», 
-01 приходи из буџета у колони 6 и колони 8 износ од 
«157.575.877» замењује се износом «155.098.697», 
-04 сопствени приход у колони 7 и колони 8 износ од 
«33.621.763» замењује се износом «32.578.301», 
-08 добровољни трансфери од физичких и правних лица 
у колони 7 и колони 8 износ од «1.130.000» замењује се 
износом «1.450.000», 

-13 нераспоређен вишак прихода из ранијих година са 
износом у колони 7 и у колони 8 од «19.716» 
 
 У Разделу 4, глава 4.3. «Комунална делатност – ЈП 
«Дирекција за изградњу Бора», функција 620 – «развој 
заједнице» врше се следеће измене:  
- на позицији број 133 и економској класификацији 414– 
«Социјална давања запосленима-накнаде» износ  у 
колони 6 од «190.000» замењује се износом «890.000», 
износ  у колони 7 од «20.000» замењује се износом 
«2.000.000» и износ у колони 8 од «210.000» замењује се 
износом «2.890.000», 
- на позицији број 138 и економској класификацији 423 – 
«Опште услуге по уговору» износ у колони 6 и колони 8 
од «2.002.437» замењује се износом «2.367.281», 
-отвара се нова позиција 141-1 за економску 
класификацију 444– «Пратећи трошкови задуживања» са 
износом у колони 6 и у колони 8 од «300.000», 
- на позицији број 143 и економској класификацији 482 – 
«Порези,обавезне таксе и казне наметнуте од једног 
нивоа власти другом» износ у колони 6 и колони 8 од 
«75.000» замењује се износом «175.000», 
- на позицији број 145 и економској класификацији 483 – 
«Новчане казне и пенали по решењу судова и судских 
тела» износ у колони 6 и колони 8 од «5.030.000» 
замењује се износом «2.282.100», 
- на позицији број 147 и економској класификацији 511 – 
«Зграде и грађевински објекти-Уређивање грађевинског 
земљишта-уређење локација» износ у колони 6 и колони 
8 од «5.000.000» замењује се износом «3.000.000», 
- на позицији број 148 и економској класификацији 421 – 
«Трошкови јавне расвете-електрична енергија» износ у 
колони 6 и колони 8 од «27.000.000» замењује се износом 
«29.000.000», 
- на позицији број 149 и економској класификацији 511 – 
«Зграде и грађевински објекти-путна мрежа општине» 
износ у колони 6 и колони 8 од «170.000.000» замењује 
се износом «248.510.092», 
- на позицији број 150 и економској класификацији 425– 
«Текуће поправке и одржавање путне мреже 
општине,вертикалне и хоризонталне сигнализације» 
износ у колони 6 и колони 8 од «59.890.000» замењује се 
износом «47.428.000», 
- на позицији број 151 и економској класификацији 511 – 
«Зграде и грађевински објекти-остали комунални 
објекти» износ у колони 6 и колони 8 од «42.000.000» 
замењује се износом «41.053.100», 
- на позицији број 152 и економској класификацији 425– 
«Текуће поправке и одржавање осталих комуналних 
објеката» износ у колони 6 и колони 8 од «20.000.000» 
замењује се износом «20.333.747», 
- на позицији број 154 и економској класификацији 511 – 
«Зграде и грађевински објекти-услуге пројектовања» 
износ у колони 6 и колони 8 од «13.500.000» замењује се 
износом «10.500.000», 
 
- укупан износ за функцију 620 у колони 6 од 
«380.473.568» замењује се износом «441.625.451», износ  
у колони 7 од «20.000» замењује се износом «2.000.000» 
и у колони 8 од «380.493.568» замењује се износом 
«443.625.451», 
- укупан износ за главу 4.3. у колони 6 од «380.473.568» 
замењује се износом «441.625.451», износ  у колони 7 од 
«20.000» замењује се износом «2.000.000» и у колони 8 
од «380.493.568» замењује се износом «443.625.451», 
- извори финансирања за  главу 4.3.  у колони 6 од 
«380.473.568» замењује се износом «441.625.451», износ  
у колони 7 од «20.000» замењује се износом «2.000.000» 
и у колони 8 од «380.493.568» замењује се износом 
«443.625.451», 
-01 приходи из буџета у колони 6 и колони 8 износ од 
«380.473.568» замењује се износом «333.891.451», 
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-07 трансфери од другог нивоа власти у колони 7 и 
колони 8 износ од «20.000» замењује се износом 
«2.000.000», 
-13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих годинау 
колони 7 и колони 8 износ од «0» замењује се износом 
«107.353.000», 
-14 неутрошена средства од приватизације са износом у 
колони 6 и у колони 8 од «1.181.000» 
 
 У Разделу 4, глава 4.4. «Месне заједнице – све», 
функција 160 – «опште јавне услуге некласифициране на 
другом месту» врше се следеће измене: 
- на позицији број 155 и економској класификацији 421 – 
«Стални трошкови» износ  у колони 6 од «10.796.128» 
замењује се износом «8.791.736» и износ у колони 8 од 
«11.049.128» замењује се износом «9.044.736», 
- на позицији број 156 и економској класификацији 423 – 
«Опште услуге по уговору» износ  у колони 6 од 
«1.502.540» замењује се износом «1.663.590»,износ у 
колони 7 од «734.000» замењује се износом «934.000»и 
износ у колони 8 од «2.236.540» замењује се износом 
«2.597.590», 
- на позицији број 157 и економској класификацији 424 – 
«Специјализоване услуге» износ  у колони 6 од 
«263.000» замењује се износом «243.000» и износ у 
колони 8 од «713.000» замењује се износом «693.000», 
- на позицији број 158 и економској класификацији 425 – 
«Текуће поправке и одржавање» износ  у колони 6 од 
«6.768.349» замењује се износом «7.219.572»,износ у 
колони 7 од «25.043.599» замењује се износом 
«26.213.599»и износ у колони 8 од «31.811.948» замењује 
се износом «33.433.171», 
- на позицији број 159 и економској класификацији 426 – 
«Материјали» износ  у колони 6 од «2.838.500» замењује 
се износом «3.245.546»,износ у колони 7 од «3.650.000» 
замењује се износом «4.050.000»и износ у колони 8 од 
«6.488.500» замењује се износом «7.295.546», 
-отвара се нова позиција 159-1 за економску 
класификацију 444 – «Пратећи трошкови задуживања» са 
износом у колони 6 и 8  од «104.093», 
- на позицији број 160 и економској класификацији 482 – 
«Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног 
нивоа власти другом» износ  у колони 6 од «81.400» 
замењује се износом «77.400» и износ у колони 8 од 
«111.400» замењује се износом «107.400», 
- на позицији број 161 и економској класификацији 483 –
– «Новчане казне и пенали по реш.суд. и с.т.»  износ  у 
колони 6  и колони 8 од «385.562» замењује се износом 
«680.540»,  
- на позицији број 162 и економској класификацији 511 – 
«Зграде и грађевински објекти» износ  у колони 6 од 
«39.400.000» замењује се износом «28.821.000» и износ у 
колони 8 од «377.550.000» замењује се износом 
«366.971.000», 
- на позицији број 163 и економској класификацији 512 – 
«Машине и опрема» износ  у колони 6 од «2.794.766» 
замењује се износом «2.718.866» и износ у колони 8 од 
«5.529.766» замењује се износом «5.453.866», 
- укупан износ за функцију 160 у колони 6 од 
«64.830.245» замењује се износом «53.565.343», износ у 
колони 7 од «371.045.599» замењује се износом 
«372.815.599» и износ у колони 8 од «435.875.844» 
замењује се износом «426.380.942»,  
- укупан износ за главу 4.4. у колони 6 од «64.830.245» 
замењује се износом «53.565.343», износ у колони 7 од 
«371.045.599» замењује се износом «372.815.599» и износ 
у колони 8 од «435.875.844» замењује се износом 
«426.380.942»,  
- извори финансирања за  главу 4.4  у колони 6 од 
«64.830.245» замењује се износом «53.565.343», износ у 
колони 7 од «371.045.599» замењује се износом 

«372.815.599» и износ у колони 8 од «435.875.844» 
замењује се износом «426.380.942»,  
- 01 приходи из буџета у колони 6 и колони 8 износ од 
«64.830.245» замењује се износом «48.176.261»,  
- 08 добровољни трансфери од физичких и правних лица 
у колони 7 и колони 8 износ од «371.045.599» замењује 
се износом «372.815.599», 
-13 нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година(закуп) са износом у колони 6 и у колони 8 од 
«2.780.427», 
-13 нераспоређени вишак прихода из ранијих година са 
износом у колони 6 и у колони 8 од «2.608.655». 
 
 У Разделу 4, глава 4.5. «Туристичка организација», 
функција 473 – «Туризам» врше се следеће измене: 
- на позицији број 169 и економској класификацији 421 – 
«Стални трошкови» износ у колони 6 од «565.0000» 
замењује се износом «573.300», износ у колони 7 од 
«970.0000» замењује се износом «474.525» и износ у 
колони 8 од «1.535.000» замењује се износом 
«1.047.825», 
- на позицији број 170 и економској класификацији 422 – 
«Трошкови за пословна путовања» износ у колони 6 од 
«328.000» замењује се износом «317.000», износ у колони 
7 од «140.000» замењује се износом «50.000» и износ у 
колони 8 од «468.000» замењује се износом «367.000», 
- на позицији број 171 и економској класификацији 423 – 
«Опште услуге по уговору» износ у колони 6 од 
«2.199.000» замењује се износом «2.264.000», износ у 
колони 7 од «1.280.000» замењује се износом «885.000» и 
износ у колони 8 од «3.479.000» замењује се износом 
«3.149.000», 
- на позицији број 172 и економској класификацији 424 – 
«Специјализоване услуге» износ у колони 6 од «418.000» 
замењује се износом «168.000», износ у колони 7 од 
«20.000» замењује се износом «120.000» и износ у 
колони 8 од «438.000» замењује се износом «288.000», 
- на позицији број 174 и економској класификацији 426 – 
«Материјали» износ у колони 6 од «190.000» замењује се 
износом «210.000», износ у колони 7 од «160.000» 
замењује се износом «130.000» и износ у колони 8 од 
«350.000» замењује се износом «340.000», 
- на позицији број 177 и економској класификацији 511 – 
«Зграде играђевински објекти» износ  у колони 7 од 
«200.000» замењује се износом «1.000» и износ у колони 
8 од «201.000» замењује се износом «2.000», 
- на позицији број 178 и економској класификацији 512 – 
«Машине и опрема» износ у колони 6 од «282.336» 
замењује се износом «232.336», износ у колони 7 од 
«1.000.000» замењује се износом «171.548» и износ у 
колони 8 од «1.282.336» замењује се износом «403.884», 
- на позицији број 180 и економској класификацији 523 – 
«Залихе робе за даљу продају» износ  у колони 7 и износ 
у колони 8  од «700.000» замењује се износом «465.000». 
- укупан износ за функцију 473 у колони 6 од «7.656.694» 
замењује се износом «7.438.994», износ у колони 7 од 
«5.465.000» замењује се износом «3.292.073» и износ у 
колони 8 од «13.121.694» замењује се износом 
«10.731.067», 
- укупан износ за главу 4.5. у колони 6 од «7.656.694» 
замењује се износом «7.438.994», износ у колони 7 од 
«5.465.000» замењује се износом «3.292.073» и износ у 
колони 8 од «13.121.694» замењује се износом 
«10.731.067», 
- извори финансирања за  главу 4.5  у колони 6 од 
«7.656.694» замењује се износом «7.438.994», износ у 
колони 7 од «5.465.000» замењује се износом «3.292.073» 
и износ у колони 8 од «13.121.694» замењује се износом 
«10.731.067», 
- 01 приходи из буџета у колони 6 и колони 8 износ од 
«7.656.694» замењује се износом «7.438.994»,  
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- 04 сопствени приходи у колони 7 и колони 8 износ од 
«4.365.000» замењује се износом «3.271.000»,  
- 08 добровољни трансфери од физичких и правних лица 
у колони 7 и колони 8 износ од «1.100.000» замењује се 
износом «0»,  
- 13 нераспоређен вишак прихода из ранијих година са 
износом у колони 7 и 8 од «21.073». 
 
  У Разделу 4, глава 4.6. «Установа спортски 
центар Бор», функција 810 – «услуге рекреације и 
спорта» врше се следеће измене: 
- на позицији број 184 и економској класификацији 414 – 
«Социјална давања запосленима -накнаде» износ у 
колони 6 од «500.000» замењује се износом «400.000», 
износ у колони 7 од «1.400.000» замењује се износом 
«1.800.000» и износ у колони 8 од «1.900.000» замењује 
се износом «2.200.000», 
- на позицији број 187 и економској класификацији 421 – 
«Стални трошкови» износ у колони 6 од «30.280.840» 
замењује се износом «28.795.840» и износ у колони 8 од 
«32.230.840» замењује се износом «30.745.840», 
- на позицији број 188 и економској класификацији 422 – 
«Трошкови за пословна путовања» износ у колони 6 од 
«102.000» замењује се износом «52.000» и износ у 
колони 8 од «352.000» замењује се износом «302.000», 
- на позицији број 189 и економској класификацији 423 – 
«Опште услуге по уговору» износ у колони 6 од 
«300.000» замењује се износом «372.000», износ у колони 
7 од «750.000» замењује се износом «950.000» и износ у 
колони 8 од «1.050.000» замењује се износом 
«1.322.000», 
- на позицији број 190 и економској класификацији 424 – 
«Специјализиване услуге» износ у колони 6 од 
«1.300.000» замењује се износом «1.235.000» и износ у 
колони 8 од «1.600.000» замењује се износом 
«1.535.000», 
- на позицији број 191 и економској класификацији 425 – 
«Текуће поправке и одржавање» износ у колони 6 од 
«2.075.750» замењује се износом «2.675.750», износ у 
колони 7 од «400.000» замењује се износом «1.000.000» и 
износ у колони 8 од «2.475.750» замењује се износом 
«3.675.750», 
- на позицији број 192 и економској класификацији 426 – 
«Материјали» износ у колони 7 од «2.050.000» замењује 
се износом «2.750.000» и износ у колони 8 од «3.150.000» 
замењује се износом «3.850.000», 
- на позицији број 193 и економској класификацији 465 – 
«Остале дотације» износ у колони 6 и  у колони 8 од 
«921.223» замењује се износом «1.121.223», 
- на позицији број 195 и економској класификацији 482 – 
«Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног 
нивоа власти другом» износ у колони 7 и  у колони 8 од 
«200.000» замењује се износом «300.000», 
- на позицији број 196 и економској класификацији 483 –
– «Новчане казне и пенали по реш.суд. и с.т.»  износ  
износ у колони 6 од «800.000» замењује се износом 
«300.000», износ у колони 7 од «300.000» замењује се 
износом «2.118.920» и износ у колони 8 од «1.100.000» 
замењује се износом «2.418.920», 
- на позицији број 197 и економској класификацији 511 – 
«Зграде и грађевински објекти» износ у колони 6 од 
«900.000» замењује се износом «850.000» и износ у 
колони 8 од «1.200.000» замењује се износом 
«1.150.000», 
- на позицији број 198 и економској класификацији 512 – 
«Машине и опрема» износ  износ у колони 6 од 
«1.650.000» замењује се износом «4.350.000», износ у 
колони 7 од «2.300.000» замењује се износом «1.900.000» 
и износ у колони 8 од «3.950.000» замењује се износом 
«6.250.000», 
- укупан износ за функцију 810 у колони 6 од 
«103.528.112» замењује се износом «104.850.112», износ 

у колони 7 од «15.201.000» замењује се износом 
«18.619.920» и износ у колони 8 од «118.729.112» 
замењује се износом «123.470.032», 
- укупан износ за главу 4.6. у колони 6 од «103.528.112» 
замењује се износом «104.850.112», износ у колони 7 од 
«15.201.000» замењује се износом «18.619.920» и износ у 
колони 8 од «118.729.112» замењује се износом 
«123.470.032», 
- извори финансирања за  главу 4.6  у колони 6 од 
«103.528.112» замењује се износом «104.850.112», износ 
у колони 7 од «15.201.000» замењује се износом 
«18.619.920» и износ у колони 8 од «118.729.112» 
замењује се износом «123.470.032», 
- 01 приходи из буџета у колони 6 и колони 8 износ од 
«103.528.112» замењује се износом «104.775.399»,  
- 04 сопствени приходи у колони 7 и колони 8 износ од 
«15.201.000» замењује се износом «17.375.540»,  
-13 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година са 
износом у колони 7 и  колони 8 од «1.164.380», 
-13 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 
(закуп) са износом у колони 6 и  колони 8 од «74.713», 
-15 Неутрошена средства донација из претходних година 
са износом у колони 7 и  колони 8 од «80.000», 
 
  У Разделу 4, глава 4.7. «Буџетски фонд за 
заштиту животне средине», функција 560 – «Заштита 
животне средине некласификована на другом месту» 
врше се следеће измене: 
- на позицији број 201 и економској класификацији 423 – 
«Опште услуге по уговору» износ у колони 6 и колони 8 
од «16.000.000» замењује се износом «21.000.000», 
- на позицији број 203 и економској класификацији 425 – 
«Текуће поправке и одржавање» износ у колони 6 и 
колони 8 од «7.500.000» замењује се износом 
«29.518.347», 
- на позицији број 207 и економској класификацији 511 – 
«Зграде и грађевински објекти» износ  у колони 6 и  
колони 8 од «40.000.000» замењује се износом 
«80.000.000», 
- на позицији број 208 и економској класификацији 512 – 
«Машине и опрема» износ  у колони 6 и  колони 8 од 
«6.000.000» замењује се износом «11.000.000», 
- укупан износ за функцију 560 износ у колони 6 и 
колони 8 од «128.900.000» замењује се износом 
«200.918.347», 
- укупан износ за главу 4.7.износ у колони 6 и колони 8 
од «128.900.000» замењује се износом «200.918.347», 
- извори финансирања за  главу 4.7. износ у колони 6 и 
колони 8 од «128.900.000» замењује се износом 
«200.918.347», 
- 01 приходи из буџета у колони 6 и колони 8 износ од 
«128.900.000» замењује се износом «166.411.347», 
-13 нераспоређен вишак прихода са износом у колони 6 и 
колони 8 од «34.507.000». 
- укупан износ за Раздео 4 у колони 6 од «1.183.626.252» 
замењује се износом «1.303.177.289», износ у колони 7 од 
«448.353.104» замењује се износом «454.106.583» и у 
колони 8 износ од «1.631.979.356.» замењује се износом 
«1.757.283.872». 
- извори финансирања за  раздео у колони 6 од 
«1.183.626.252» замењује се износом «1.303.177.289», 
износ у колони 7 од «448.353.104» замењује се износом 
«454.106.583» и у колони 8 износ од «1.631.979.356.» 
замењује се износом «1.751.283.872». 
- 01 приходи из буџета у колони 6 и колони 8 износ од 
«1.183.626.252» замењује се износом «1.152.866.390», 
-04 сопствени приходи у колони 7 и колони 8 износ од 
«56.293.763» замењује се износом «56.530.774», 
- 07 трансфери од других нивоа власти износ у колони 7 
и колони 8 од «13.183.742» замењује се износом 
«15.799.870»,  
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- 08 добровољни трансфери од физичких и правних лица 
у колони 7 и колони 8 од «378.875.599» замењује се 
износом «379.865.599»,  
-13 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година са 
износом у колони 6 од «146.113.655»,  у колони 7 од 
«1.796.340» и  колони 8 од «147.909.995», 
-13 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 
(закуп) са износом у колони 6 и  колони 8 од «3.016.244», 
-14 Неутрошена средства од приватизације са износом у 
колони 6 и  колони 8 од «1.181.000», 
-15 Неутрошена средства донација из претходних година 
са износом у колони 7 и  колони 8 од «114.000», 
   
 У Разделу 5, «Основно образовање», функција 
912 – «Основно образовање», за 463- «текући трансфери 
осталим нивоима влас.» врше се следеће измене: 
- на позицији број 214 и  економској класификацији 414 – 
«Социјална давања запосленима-накнаде» износ  у 
колони 6 и  колони 8 од «1.000.000» замењује се износом 
«1.895.000», 
- на позицији број 215 и  економској класификацији  415 
– «Накнада за превоз на посао и са посла» износ  у 
колони 6 и  колони 8 од «2.100.000» замењује се износом 
«1.995.000», 
- на позицији број 216 и  економској класификацији 416 – 
«Награде и други посебни расходи износ  у колони 6 и  
колони 8 од «2.951.042» замењује се износом 
«3.051.042», 
- на позицији број 217 и економској класификацији 421 – 
«Стални трошкови» износ  у колони 6 и  колони 8 од 
«81.723.828» замењује се износом «68.489.378», 
- на позицији број 218 и економској класификацији 422 – 
«Трошкови за пословна путовања» износ  у колони 6 и  
колони 8 од «2.680.000» замењује се износом 
«2.736.000», 
- на позицији број 219 и економској класификацији 423 – 
«Опште услуге по уговору» износ  у колони 6 и  колони 8 
од «3.813.200» замењује се износом «3.870.150», 
- на позицији број 220 и економској класификацији 424 – 
«Специјализиване услуге» износ  у колони 6 и  колони 8 
од «340.000» замењује се износом «753.500», 
- на позицији број 221 и економској класификацији 425 – 
«Текуће поправке и одржавање» износ  у колони 6 и  
колони 8 од «3.390.000» замењује се износом 
«3.253.000», 
- на позицији број 222 и економској класификацији 426 – 
«Материјали» износ  у колони 6 и  колони 8 од 
«4.140.000» замењује се износом «3.795.000», 
- на позицији број 223 и економској класификацији 4727 
– «Услуге регресиране исхране ученика ОШ(ЛАП за 
Роме, књиге-666.844» износ  у колони 6 и  колони 8 од 
«1.800.000» замењује се износом «2.376.844», 
- на позицији број 224 и економској класификацији 482 – 
износ  у колони 6 и  колони 8 од «200.000» замењује се 
износом «300.000», 
- на позицији број 225 и економској класификацији 483 –
– «Новчане казне и пенали по реш.суд. и с.т.»  износ  у 
колони 6 и  колони 8 од «300.000» замењује се износом 
«200.000», 
- на позицији број 226 и економској класификацији 511 – 
«Зграде и грађевински објекти» износ  у колони 6 и  
колони 8 од «20.000.000» замењује се износом 
«21.707.311», 
- на позицији број 227 и економској класификацији 512 – 
«Машине и опрема» износ  у колони 6 и  колони 8 од 
«2.200.000» замењује се износом «2.190.000», 
- укупан износ за функцију 912  у колони 6 и  колони 8 од 
«126.638.070» замењује се износом «116.612.225», 
- укупан износ за раздео 5 у колони 6 и колони 8 од 
«126.638.070» замењује се износом «116.612.225», 
- извори финансирања за  раздео 5 у колони 6 и 8 износ 
од «126.638.070» замењује се износом «116.612.225», 

- 01 приходи из буџета у колони 6 и  8 износ од 
«126.638.070» замењује се износом «116.612.225». 
 
 У Разделу 6, «Средње образовање», функција 920 
– «Средње образовање», за 463- «текући трансфери 
осталим нивоима влас.» врше се следеће измене: 
- на позицији број 230 и  економској класификацији 416 – 
«Награде и други посебни расходи износ  у колони 6 и  
колони 8 од «863.738» замењује се износом «763.738», 
- на позицији број 231 и економској класификацији 421 – 
«Стални трошкови» износ  у колони 6 и  колони 8 од 
«43.787.030» замењује се износом «37.744.530», 
- на позицији број 232 и економској класификацији 422 – 
«Трошкови за пословна путовања» износ  у колони 6 и  
колони 8 од «1.500.000» замењује се износом 
«1.544.180», 
- на позицији број 233 и економској класификацији 423 – 
«Опште услуге по уговору» износ  у колони 6 и  колони 8 
од «1.450.000» замењује се износом «1.477.820», 
- на позицији број 234 и економској класификацији 424 – 
«Специјализиване услуге» износ  у колони 6 и  колони 8 
од «71.000» замењује се износом «210.000», 
- на позицији број 235 и економској класификацији 425 – 
«Текуће поправке и одржавање» износ  у колони 6 и  
колони 8 од «1.400.000» замењује се износом 
«1.475.500», 
- на позицији број 236 и економској класификацији 426 – 
«Материјали» износ  у колони 6 и  колони 8 од 
«2.050.000» замењује се износом «1.841.000», 
- на позицији број 238 и економској класификацији 511 – 
«Зграде и грађевински објекти» износ  у колони 6 и  
колони 8 од «20.000.000» замењује се износом 
«17.518.317», 
-укупан износ за функцију 920 у колони 6 и колони 8 од 
«73.471.768» замењује се износом «64.925.085», 
-укупан износ за раздео 6 у колони 6 и колони 8 од 
«73.471.768» замењује се износом «64.925.085», 
-извори финансирања за раздео 6 у колони 6 и 8 износ од 
«73.471.768» замењује се износом «64.925.085», 
- 01 приходи из буџета у колони 6 и  8 износ од 
«73.471.768» замењује се износом «64.925.085», 
 
 У Разделу 7, «Социјална заштита-Центар за 
социјални рад», функција 070 – «Социјална помоћ 
угроженом становништву», за 463- «текући трансфери 
осталим нивоима влас.» врше се следеће измене: 
- на позицији број 242 и  економској класификацији 414 – 
«Социјална давања запосленима-накнаде» износ  у 
колони 6 и  колони 8 од «150.000» замењује се износом 
«50.000», 
- на позицији број 243 и  економској класификацији  415 
– «Накнада за превоз на посао и са посла» износ  у 
колони 6 и  колони 8 од «234.000» замењује се износом 
«184.000», 
- на позицији број 245 и економској класификацији 421 – 
«Стални трошкови» износ  у колони 6 и  колони 8 од 
«800.000» замењује се износом «700.000», 
- на позицији број 248 и економској класификацији 425 – 
«Текуће поправке и одржавање» износ  у колони 6 и  
колони 8 од «560.000» замењује се износом «260.000», 
- укупан износ за функцију 070 у колони 6  и  8 од 
«12.375.520» замењује се износом «11.825.520», 
- укупан износ за раздео 7 у колони 6 и колони 8 од 
«12.375.520» замењује се износом «11.825.520», 
-извори финансирања за раздео 7 у колони 6 и 8 износ од 
«12.375.520» замењује се износом «11.825.520», 
- 01 приходи из буџета у колони 6 и  8 износ од 
«12.375.520» замењује се износом «11.825.520». 
 
 У Разделу 8, «Историјски архив Неготин-за 
Одељење у Бору», функција 820 – «Услуге културе», за 
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463- «текући трансфери осталим нивоима влас.» врше се 
следеће измене: 
- на позицији број 259 и економској класификацији 421 – 
«Стални трошкови» износ  у колони 6 и  колони 8 од 
«200.000» замењује се износом «150.000», 
- на позицији број 262 и економској класификацији 425 – 
«Текуће поправке и одржавање» износ  у колони 6 и  
колони 8 од «70.000» замењује се износом «30.000», 
- укупан износ за функцију 820 у колони 6  и  8 од 
«3.903.176» замењује се износом «3.813.176», 
- укупан износ за раздео 8 у колони 6 и колони 8 од 
«3.903.176» замењује се износом «3.813.176», 
-извори финансирања за раздео 8 у колони 6 и 8 износ од 
«3.903.176» замењује се износом «3.813.176», 
- 01 приходи из буџета у колони 6 и  8 износ од 
«3.903.176» замењује се износом «3.813.176». 
 
 У Разделу 9, «Физичка култура-Спортске 
организације-за реализацију спортских манифестација и 
масовни спорт», функција 810 – «Услуге рекреације и 
спорта», врше се следеће измене: 
- на позицији број 265 и економској класификацији 481 – 
«Дотације спортским и омладинским организацијама за 
реализацију спортских манифестација и масовни спорт» 
износ  у колони 6 и  колони 8 од «35.000.000» замењује 
се износом «35.400.000», 
- укупан износ за функцију 810 у колони 6  и  8 од 
«35.000.000» замењује се износом «35.400.000», 
- укупан износ за раздео 9 у колони 6 и колони 8 од 
«35.000.000» замењује се износом «35.400.000», 
-извори финансирања за раздео 9 у колони 6 и 8 износ од 
«35.000.000» замењује се износом «35.400.000», 
- 01 приходи из буџета у колони 6 и  8 износ од 
«35.000.000» замењује се износом «35.400.000». 
 
 У Разделу 10, «ЈП «ШРИФ»», функција 830 – 
«Услуге емитовања и издаваштва», врше се следеће 
измене: 
- на позицији број 266 и економској класификацији 451 – 
«Субвенције јавним неф.пред.и орган.»  износ  у колони 
6 и  колони 8 од «41.200.000» замењује се износом 
«40.800.000», 
- укупан износ за функцију 830 у колони 6  и  8 од 
«41.200.000» замењује се износом «40.800.000», 
- укупан износ за раздео 10 у колони 6 и колони 8 од 
«41.200.000» замењује се износом «40.800.000», 
-извори финансирања за раздео 10 у колони 6 и 8 износ 
од «41.200.000» замењује се износом «40.800.000», 
- 01 приходи из буџета у колони 6 и  8 износ од 
«41.200.000» замењује се износом «40.800.000». 
 
 У Разделу 11, «ЈП «ЗОО ВРТ»», функција 540 – 
«Заштита животињског света», врше се следеће измене: 
- на позицији број 267 и економској класификацији 451 – 
«Субвенције јавним неф.пред.и орган.»  износ  у колони 
6 и  колони 8 од «37.500.000» замењује се износом 
«33.730.000», 
- укупан износ за функцију 540 у колони 6  и  8 од 
«37.500.000» замењује се износом «33.730.000», 
- укупан износ за раздео 11 у колони 6 и колони 8 од 
«37.500.000» замењује се износом «33.730.000», 
-извори финансирања за раздео 11 у колони 6 и 8 износ 
од «37.500.000» замењује се износом «33.730.000», 
- 01 приходи из буџета у колони 6 и  8 износ од 
«37.500.000» замењује се износом «33.730.000». 
  
  У Разделу 12,  ЈП »Борски туристички центар», 
функција 473 – «Туризам», врше се следеће измене: 
- на позицији број 268 и економској класификацији 451 – 
«Субвенције јавним неф.пред.и орган.» износ  у колони 6 
и  колони 8 од «27.040.000» замењује се износом 
«29.040.000», 

 - укупан износ за функцију 473 у колони 6  и  8 од 
«27.040.000» замењује се износом «29.040.000», 
- укупан износ за раздео 12 у колони 6 и колони 8 од 
«27.040.000» замењује се износом «29.040.000», 
- извори финансирања за  раздео 12  у колони 6 и колони 
8 од «27.040.000» замењује се износом «29.040.000», 
- 01 приходи из буџета у колони 6 и  8 износ од 
«27.040.000» замењује се износом «29.040.000». 
 
  У Разделу 15 «Рачун средстава солидарне 
стамбене изградње», функција 610 – «стамбени развој», 
врше се  измене: 
- 09 примања од продаје нефинансијске имовине у 
колони 7 и 8 износ од «41.310.000» замењује се износом 
«33.268.000», 
-13 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година са 
износом у колони 7 и  колони 8 од «8.042.000», 
 
 У Разделу 16 «Рачун средства од откупа 
станова», функција 610 – «стамбени развој», врше се  
измене: 
- 09 примања од продаје нефинансијске имовине у 
колони 7 и 8 износ од «44.650.000» замењује се износом 
«44.607.000», 
-13 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година са 
износом у колони 7 и  колони 8 од «43.000», 
 
 У Разделу 20 «Пројекат ,,Уједињени у 
разликама,,», функција 090 – «Социјална заштита 
некласификована на другом месту» врше се  измене: 
- на позицији број 298 и економској класификацији 424 – 
«Специјализоване услуге» износ  у колони 7 и  колони 8 
од «1.245.093» замењује се износом «1.665.093», 
- на позицији број 301 и економској класификацији 463 – 
«Трансфери осталим нивоима власти» износ  у колони 6 
од «2.725.000» замењује се износом «1.525.000» и у 
колони 8 од «3.913.652» замењује се износом 
«2.713.652»,  
- на позицији број 302 и економској класификацији 481 – 
«Дотације за МНРО-пружаоца услуга» износ  у колони 6 
од «2.500.579» замењује се износом «8.589.959» и  
колони 8 од «8.799.307» замењује се износом 
«14.888.687», 
- на позицији број 305 и економској класификацији 512 – 
«Машине и опрема» износ  у колони 7 од «857.986» 
замењује се износом «2.149.330» и  колони 8 од 
«957.986» замењује се износом «2.249.330», 
- укупан износ за функцију 090 у колони 6 од «6.205.127» 
замењује се износом «11.094.507», у колони 7 од 
«18.767.927» замењује се износом «20.479.271» и колони 
8 од «24.973.054» замењује се износом «31.573.778», 
- укупан износ за раздео 20 у колони 6 од «6.205.127» 
замењује се износом «11.094.507», у колони 7 од 
«18.767.927» замењује се износом «20.479.271» и колони 
8 од «24.973.054» замењује се износом «31.573.778», 
- извори финансирања за  раздео 20  у колони 6 од 
«6.205.127» замењује се износом «11.094.507», у колони 
7 од «18.767.927» замењује се износом «20.479.271» и 
колони 8 од «24.973.054» замењује се износом 
«31.573.778», 
- 01 приходи из буџета у колони 6 и  8 износ од 
«6.205.127» замењује се износом «11.094.507», 
- 06 дотације од међународних организација износ у 
колони 7 и колони 8 од «18.767.927» замењује се износом 
«20.479.271», 
 
  У Разделу 21 «Пројекат ,,Санација и 
реконструкција градских улица у Бору,,», функција 170 – 
«Трансакције везане за задуживање» врше се  измене: 
- на позицији број 306 и економској класификацији 441 – 
«Отплата домаћих камата» износ  у колони 6 и  колони 8 
од «3.000.000» замењује се износом «100.000», 
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- укупан износ за функцију 170 у колони 6 и колони 8 од 
«3.350.000» замењује се износом «100.000»,  
- укупан износ за раздео 21 у колони 6 и колони 8 од 
«3.350.000» замењује се износом «100.000»,  
-извори финансирања за  раздео 21  у колони 6 и колони 
8 од «3.350.000» замењује се износом «100.000»,  
- 01 приходи из буџета у колони 6 и колони 8 од 
«3.350.000» замењује се износом «100.000»,  
   
  За опис из колоне 5 «УКУПНО БУЏЕТ» износ у 
колони 6 од «2.053.479.835» замењује се износом 
«2.265.070.967», у колони 7 износ од «564.356.862» 
замењује се износом «571.821.685», а износ у колони 8 од  
«2.617.836.697» замењује се износом «2.836.892.652». 
- извори финансирања износ у колони 6 од 
«2.053.479.835» замењује се износом «2.265.070.967», у 
колони 7 износ од «564.356.862» замењује се износом 
«571.821.685», а износ у колони 8 од  «2.617.836.697» 
замењује се износом «2.836.892.652». 
- 01 приходи из буџета у колони 6 и  8 износ од 
«2.053.479.835» замењује се износом «2.106.891.068», 
- 04 сопствени приходи у колони 7 и  8 износ од 
«56.293.763» замењује се износом «56.530.774», 
- 06 дотације од међународних организација у колони 7 и 
колони 8 износ од «23.863.758» замењује се износом 
«25.575.102»,  
- 07 трансфери од других нивоа власти у колони 7 и 
колони 8 износ од «19.363.742» замењује се износом 
«21.979.870»,  
- 08 добровољни трансфери од физичких и правних лица 
у колони 7 и 8 износ од «378.875.599» замењује се 
износом «379.865.599», 
-13 нераспорећени вишак прихода из ранијих 
година(закуп) са износом у колони 6 и 8 од «3.016.244», 
-13 нераспорећени вишак прихода из ранијих година са 
износом у колони 6 од «143.902.655»,износом у колони 7 
од «9.881.340» и износом у колони 8 од «163.863.995», 
-14 неутрошена средства од приватизације са износом у 
колони 6 и 8 од «1.181.000» и 
-15 неутрошена средства донација из предходних година 
са износом у колони 7 и 8 од «114.000». 
 

Члан 10. 
 Члан 40. мења се и гласи: 

 
„Члан 40 

 У  складу  са  Упутством  за  припрему  Одлуке  
о  буџету  локалне  власти  за  2013.  годину  и 
пројекцијама  за  2014.  и  2015.  годину  број  401-00-
713/2012-03,  које  је  донео  министар надлежан за 
финансије, исказује се број запослених и то:  
1.Органи и организације локалне власти 168 на  
неодређено време и 22 на одређено време,  
2. Установе  које се финансирају из буџета (осим 
предшколских установа)-Установе културе 54 на 
неодређено,  
3.Привредна друштва и остали облици организовања 
чији је једини оснивач локална власт и месне 
заједнице(индиректни корисници буџета):108 на 
неодређено и 1 на одређено 
 4.Предшколска установа-``Бамби`` 174 на неодређено и 
13 на одређено. 

Члан 11. 
            После члана 41 додаје се нови члан 41а. који 
гласи: 

«Члан 41а 
 Буџетски дефицит у износу од 142.871.000 
динара из члана 6. став 1. алинеја 18. ове Одлуке 
финансираће се: из пренетих неутрошених средстава за 
посебне намене у износу од 47.037.000 динара и дела 
неутрошених и нераспоређених средстава из прошле 
године у износу од 95.834.000 динара». 

 
Члан 12. 

 После члана 41а додаје се нови члан 41б. који 
гласи: 
 

«Члан 41б 
 Нераспоређени вишак прихода и примања из 
ранијих година у укупном износу од 11.519.000 динара 
распоређује за покриће текућих расхода и издатака». 

 
Члан 13. 

После члана 41б додаје се нови члан 41ц. који гласи: 
 

«Члан 41ц 
 Пренетим неутрошеним средствима од 
приватизације у износу од 1.181.000 динара биће 
финансиран део расхода Раздела 4., подглаве 4.3, 
позиције 149, економске класификације 511 – Зграде и 
грађевински објекти-путне мреже општине».  

 
Члан 14. 

 После члана 41д. додаје се нови члан 41ђ. који 
гласи: 

«Члан 41ђ 
 У циљу смањења трошкова у функционисању 
свих директних, индиректних и осталих корисника 
јавних средстава буџета општине Бор, наставља се са 
следећим мерама штедње: 

1. Ограничење дневница за службено путовање у  
земљи на 1.000 динара дневно; 

2. Ограничења месечних трошкова коришћења  
мобилних телефона и месечних трошкова фиксних 
телефона код свих корисника буџетских средстава;  

3. Обустава набавке службених аутомобила; 
4. Максимална рационализација службених  

путовања у иностранство; 
5. Смањење ангажовања стручних услуга; 
6. Укидање права коришћења угоститељских  

услуга на терет буџета; изабрана, постављена и остала 
лица запослена у Општинској управи могу користити 
угоститељске услуге на основу Наредбе о ограничењу 
коришћења услуга угоститељских објеката; 

7. Одобравање само хитних интервенција на  
одржавању пословних просторија и опреме, 

8. Уштеда у набавци материјала, стручне  
литературе, трошкова горива. » 

  
Члан 15. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у «Службеном листу општине Бор». 
 
   Број: 400-125/2013-I 
   У Бору, 23. септебра 2013. године   
 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БОР 
                                                                                                                                                                                                        

ПРЕДСЕДНИК, 
                                                  Добрица Ђурић, с.р. 
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На основу члана 178. Закона о енергетици 
(''Службени гласник РС'', бр. 57/11, 80/11-исправка, 93/12 
и 124/12), члана 20. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07) и члана 43. Статута 
општине Бор (''Службени лист општине  Бор'', бр. 7/08 и 
3/13), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 23. 
септембра 2013. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ СНАБДЕВАЊА 
ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ 

 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Предмет 

 
Члан 1. 

Овом одлуком прописују се: услови и начин 
сигурног и квалитетног снабдевања топлотном енергијом 
која се користи за грејање стамбеног, пословног простора 
и припрему топле потрошне воде, услови и начин 
пружања енергетских услуга као и међусобни односи 
између енергетских субјеката и купаца топлотне 
енергије. Овом одлуком се такође одређује поступак 
доношења и надлежност за доношење појединачних 
аката као што су: тарифни системи за одређивање цена 
топлотне енергије и енергетских услуга, цене топлотне 
енергије и енергетских услуга, правила о раду 
дистрибутивног система као и планови развоја система 
даљинског грејања. 

Члан 2. 
Овом одлуком се нарочито уређују: 

 - планирање и развој система даљинског 
грејања, 
 - међусобни односи између енергетског 
субјекта и купца топлотне енргије, 
 - власничка разграничења и надлежности за 
одржавање топлотне опреме, 
 - услови и начин издавања одобрења за 
прикључење, 
 - изградња прикључног вреловода/топловода и 
топлотне подстанице, 
 - прикључење на вреловодну/топловодну 
мрежу, 
 - почетак испоруке топлотне енергије, 
 - склапање уговора о продаји топлотне енергије, 
 - снабдевање и квалитет испоручене топлотне 
енергије, 
 - мерно место, мерни уређаји и утврђивање 
испоручене количина топлотне енергије, 
 - надлежности за доношење тарифних система и 
одређивања цена топлотне енергије и услуга, 
 - рекламације на испоручену топлотну енергију, 
 - неовлашћено коришћење топлотне енергије, 
 - обуставу испоруке топлотне енергије, 
 - обавезе енергетског субјекта и купца и надзор, 
прелазне и завршне одредбе. 

 
Дефиниција појмова 

 
Члан 3. 

 Поред појмова из закона о енергетици у овој 
одлуци и тарифном систему користе се и појмови са 
следећим значењима: 

- производни извори су постројења која 
претварају примарну енергију горива у топлотну 
енергију; 

- дистрибутер је енергетски субјект који врши 
дистрибуцију и испоруку топлотне енергије и управља 
дистрибутивним системом топлотне енергије. 

Дистрибутер је истовремено и снадбевач тарифних 
купаца топлотном енергијом; 
 

- дистрибутивна мрежа је 
вреловодна/топловодна мрежа, која представља систем 
повезаних уређаја и инсталација који су намењени 
дистрибуцији топлотне енергије до купаца; 

- пумпне станице су постројења, која 
омогућавају проток топле воде кроз 
вреловодну/топловодну мрежу;  

- примарна вреловодна/топловодна мрежа су 
вреловоди/топловоди који се употребљавају за 
повезивање производних извора са секундарном 
топловодном мрежом; 

- секундарна топловодна мрежа су топловоди 
који иду од примарне топловодне мреже по подручју 
снабдевања до прикључних шахтова или одвајања за 
појединачног купца; 

- прикључни вреловод/топловод је 
вреловод/топловод који иде од прикључних шахтова или 
одвајања од вреловодне/топловодне мреже до топлотне 
подстанице, односно појединачног купца; 

- грејна вода у мрежи даљинског грејања је 
преносни медиј, са којим се преноси топлотна енергија; 

- топлотна подстаница је уређај састављен од 
прикључне и кућне подстанице и својим радом 
обезбеђује испоруку топлоте у унутрашње топлотне 
инсталације и уређаје купаца; 

- прикључна подстаница је уређај састављен 
од запорних, регулационих, сигурносних и мерних 
елемената; 

- кућна подстаница је уређај који се састоји од 
топлотних измењивача, разводних система, 
регулационих и сигурносних уређаја те уређаја за 
припрему топле потрошне воде  и опреме за расподелу 
топлотне енергије за различите системе унутрашњих 
топлотних уређаја; 

- унутрашне топлотне инсталације и уређаји 
су уређаји који се прикључују на кућну подстаницу, 
употребљавају се за различите врсте грејања: 
радијаторско, конвекторско и подно грејање, грејање 
топлим ваздухом и проветравање, климатизацију 
простора, припрему топле потрошне воде и др.; 

- предајно место је по правилу мерно место где 
један енергетски субјект предаје топлотну енергију 
другом енергетском субјекту, односно купцу; 

- мерно место у топлотној подстаници је место 
где је постављен мерач топлотне енергије, односно место 
где је постављен водомер; 

- обрачунско место је шифра објекта или 
етажне јединице купца, за које снадбевач испоставља 
рачун; 

- мерни уређај је:тополотно бројило, које 
непосредно мери испоручену топлотну енергију која је 
основ за обрачунавање испоручене топлотне енергије 
купцу; 

- делитељ трошкова испоручене топлотне 
енергије је уређај који омогућава расподелу трошкова 
топлотне енергије, која је испоручена преко заједничког 
топлотног бројила (мерача) у заједничкој прикључној 
подстаници за више купаца. Појединачни купци одређују 
своје уделе (учешћа) у трошковима испоручене топлотне 
енергије, а збир свих удела мора бити 100%; 

- прикључна снага је називна снага 
унутрашњих топлотних инсталација и уређаја, а одређена 
је пројектом за градњу односно пројектом изведених 
радова; 

- техничка правила о прикључењу на 
вреловодну/топловодну мрежу су правила која одређују 
техничке услове за пројектовање, изградњу и 
прикључење топлотних инсталација и опреме на 



23. септембар 2013.    „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“                           БРОЈ 16                                                329                  
 
вреловодну/топловодну мрежу, а дефинисана су у 
Правилима о раду дистрибутивног система; 

- измена купчеве топлотне опреме је било 
која измена на тој опреми која мења инсталисану снагу 
или изазива употребне промене начина рада топлотне 
опреме; 

- одобрење за прикључење је писани документ 
којег издаје дистрибутер, а који се односи на услове за 
израду пројектне документације, изградњу и прикључење 
топлотних инсталација и опреме; 

- топла потрошна вода је вода из водоводне 
мреже која се загрева у измењивачу топлотне подстанице 
и коју купац користи за домаћинство или друге потребе. 
 

II ПЛАНИРАЊЕ И РАЗВОЈ СИСТЕМА 
ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА 

 
План развоја енергетике 

 
Члан 4. 

 Скупштина општине Бор доноси План развоја 
енергетике којим се утврђују потребе за енергијом, као и 
услови и начин обезбеђивања неопходних енергетских 
капацитета, а у складу са Стратегијом развоја енергетике 
Републике Србије и Програмом остваривања Стратегије, 
на период од пет година. 
 Сви енергетски субјекти који учествују у 
снабдевању купаца енергијом на подручју општине Бор 
дужни су доставити све податке неопходне за израду 
Плана развоја енергетике. 

Развој система даљинског грејања 
 

Члан 5. 
 Енергетски субјекти који учествују у 
снадбевању купаца топлотном енергијом дужни су да 
планирају и спроводе свој план развоја који је усклађен 
са Планом развоја енергетике из члана 4. ове одлуке. 
 Планови развоја топлификационе мреже и 
гасификационе мреже морају бити међусобно усклађени. 
 

III СНАБДЕВАЊЕ ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ 
 

Енергетске делатности 
 

Члан 6. 
 Енергетски субјект може отпочети са 
обављањем енергетске делатности на основу лиценце 
коју издаје надлежне службе  Општинске управе Бор, а у 
складу са Законом о енергетици. 
 

Снадбевање тарифних купаца 
 

Члан 7. 
 Јавно комунално предузеће Топлана Бор 
производи топлотну енергију за потребе тарифних 
купаца, врши дистрибуцију и испоруку топлотне 
енергије купцима, управља дистрибутивним системом и 
снабдева топлотном енергијом тарифне купце на 
подручју општине Бор  (у даљем тексту: Енергетски 
субјект). 
 Енергетски субјект је дужан да енергетске 
делатности из домена топлотне енергије обавља у складу 
са законом, овом одлуком, актима донесеним на основу 
ове одлуке и актом о оснивању. 
 Енергетски субјект, као снабдевач тарифних 
купаца топлотном енергијом, обезбеђује топлотну 
енергију из сопствених извора или закључује у писменој 
форми годишње уговоре о куповини топлотне енергије 
од других произвођача, у складу са билансним потребама 
тарифних купаца. 

 
 

Опрема енергетског субјекта 
 

Члан 8. 
 Топлотну опрему енергетског субјекта коју 
користи за обављање основне делатности чине: 
 - производни извори у саставу енергетског 
субјекта који врши снабдевање купаца, 
 - мерни уређаји за преузету топлотну енергију 
из производних извора који су у саставу енергетског 
субјекта, 

- примарна вреловодна/топловодна мрежа, 
- секундарна топловодна мрежа,   
- мерни уређаји за испоручену топлотну 

енергију купцима, у топлотним подстаницама. 
  

Купац топлотне енергије 
 

Члан 9. 
 Купац топлотне енергије је свако правно или 
физичко лице, којем енергетски субјект на основу 
писаног уговора испоручује топлотну енегију. Купац 
такође може бити и заједница правних или физичких 
лица, који су прикључени на заједничко место за 
преузимања топлотне енергије. 

 
Топлотна опрема купца 

 
Члан 10.  

 Топлотна опрема купца је: 
          -  унутрашња топлотне инсталације и уређаји, 
         -  индивидуални (унутрашњи) регулатори и мерачи 
топлоте (делитељи) у сваком стану понаособ, 
          -  прикључни вреловод/топловод, 
          - топлотна подстаница, која се састоји од 
прикључне и кућне подстанице. 

Енергетски субјект ће уговорно преузимати 
прикључке-(прикључни вреловод) и топлотне 
подстанице од купца, без накнаде. Преузети прикључци 
и топлотне подстанице биће основно средство 
енергетског субјекта, уз обавезу одржавања истих. 
          Уколико купац не закључи уговор из става 2. овог 
члана, одговоран је за одржавање прикључака-
(прикључни вреловод) и топлотне подстанице, те је 
дужан да обезбеди да исте буду увек   технички и 
функционалном исправном  стању. 
  

IV ОДРЖАВАЊЕ ТОПЛОТНЕ ОПРЕМЕ 
 

Производни капацитети 
 

Члан 11. 
 Енергетски субјект је дужан да своје 
производне капацитете одржава у исправном стању, да 
обезбеди њихову сталну погонску и функционалну 
способност и безбедно коришћење у складу са техничким 
и другим прописима и стандардима, њихову безбедност и 
услове заштите животне средине уређене законом и 
другим прописима. 

 
Дистрибутивни систем 

 
Члан 12. 

 Енергетски субјект, као дистрибутер топлотне 
енергије, одговоран је за одржавање, функционисање и 
развој дистрибутивног система усклађеног са потребама 
постојећих и будућих купаца на подручју за које је 
задужен за испоруку и снабдевање топлотном енергијом. 

 
Прикључни вреловод/топловод и топлотна 

подстаница 
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Члан 13. 
 Управљање прикључним вреловодом/ 
топловодом и топлотном подстаницом, као саставним 
деловима јединственог система даљинског грејања, 
обавља енергетски субјект према дефинисаним 
параметрима. 
 Уградњу, проверавање исправности и тачност 
рада, као и одржавање мерних 
уређаја у топлотној подстаници за мерење испоручене 
количине топлотне енергије врши енергетски субјект. 
 За одржавање прикључног вреловода/топловода 
и топлотне подстанице, изузимајући мерне уређаје, 
одговоран је купац, односно власник, уколико уговорно 
није пренео обавезу одржавања на енергетски субјект. 
 Власник објекта је дужан да омогући приступ 
енергетским објектима и да трпи извршење радова из 
претходних ставова овог члана. 

 
Унутрашња топлотна опрема купца 

 
Члан 14. 

 Купац је одговоран за одржавање своје 
унутрашње топлотне инсталације и опреме у технички и 
функционално исправном стању. 
 Купац може по сопственој вољи са енергетским 
субјектом или са другим лицем склопити посебан уговор 
о одржавању своје унутрашње топлотне опреме. 

 
V ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ 

СИСТЕМА 
 

Члан 15. 
 Енергетски субјект, као оператор 
дистрибутивног система, доноси Правила о раду 
дистрибутивног система (у даљем тексту: Правила рада), 
на која сагласност даје Општинско веће Општине Бор. 
 Правилима рада утврђују се нарочито: технички 
услови за прикључење корисника на систем, технички 
услови за повезивање са произвођачем топлотне 
енергије, технички и други услови за безбедан рад 
дистрибутивног система и за обезбеђивање поузданог и 
континуираног снадбевања купаца топлотном енергијом, 
поступци у кризним ситуацијама, функционални захтеви 
и класа тачности мерних уређаја, као и начин мерења 
испоручене топлотне енергије. 
 Правила из става 1. овог члана су јавна и 
објављују се у „Службеном листу општине Бор”. 

VI ОДОБРЕЊЕ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ 
 

Енергетски услови за израду пројектне документације, 
изградњу и прикључење 

 
Члан 16. 

 Инвеститор, односно купац, који планира 
изградњу и прикључење новог објекта - топлотних 
уређаја на вреловодну/топловодну мрежу, односно жели 
да изврши измене на већ прикљученој топлотној опреми, 
а које за последицу могу имати измену прикључне снаге 
или промену начина рада, дужан је да од енергетског 
субјекта прибави одобрење за прикључење (у даљем 
тексту: одобрење), ако законом није другачије 
регулисано. 

Члан 17. 
 Захтев за издавање одобрења подноси се на 
обрасцу енергетског субјекта и, 
нарочито, садржи податке о: 

1. власнику објекта (фирма и седиште, односно  
име, презиме и адреса), 

2. објекту за који се тражи одобрење (врста,  
намена објекта, локација и др.), 

3. очекиваном временском периоду за који  
треба да се изврши прикључење, 

4. предвиђеној инсталисаној снази, као и о 
номиналном радном притиску, температути и протоку 
(капацитету) који је потребно обезбедити на прикључку 
објекта (ако су у питању специфични захтеви), 

5. намени потрошње топлотне енергије, 
6. техничким карактеристикама објекта купца, 

са посебним нагласком на специфичне врсте трошила, 
ако се таква планирају, 

7.могућностима супституције топлотне енергије 
другом врстом горива и времену потребном за прелазак 
на супститут и обрнуто. 

 
Члан 18. 

 Енергетски субјект од инвеститора може да 
захтева да, и поред попуњеног захтева за одобрење из 
претходног члана, достави и неке од следећих 
докумената: 

а) за добијање локацијске дозволе: 
 - ситуацију објекта са уцртаним предвиђеним 
прикључним вреловодом/топловодом и локацијом 
топлотне подстанице, 
 - процену прикључне снаге објекта. 

б) за добијање грађевинске дозволе : 
 - локацијску дозволу са локацијском 
документацијом или потврду, да локацијска дозвола није 
потребна, 
 - пројекат за добијање грађевинске дозволе или 
пројекат за извођење унутрашње топлотне опреме 
(радијаторско грејање, грејање топлим ваздухом, 
климатизација, водоводне инсталације-припрема 
потрошне топле воде и слично), топлотне подстанице 
(пројекти машинских и електро инсталација) и 
прикључног вреловода/топловода, 
 - измене наведених пројеката. 

ц) за добијање употребне дозволе: 
 - записник о техничкој и функционалној 
исправности топлотне подстанице (пробни рад) који је 
подписан од стране инвеститора или купаца и 
енергетског субјекта, 
 - изјава извођача радова о техничкој и 
функционалној исправности унутрашљих топлотних 
инсталација и опреме, 
 - пројекти изведених радова или изјаву да није 
било одступања од приложених пројеката за извођење, 
 - атесте и гаранцијске листове за сву опрему, 
која је уграђена у топлотној подстаници, 
 -геодетски снимак прикључног 
вреловода/топловода за катастар подземних инсталација, 
 - доказ о власништву на објекату или део 
објекта , 
 - сагласност власника објекта или дела објекта 
за прикључење. 
 Поред набројаних докумената, енергетски 
субјект може тражити и неке друге потребне документе. 
 

Члан 19. 
 Енергетски субјект мора дати инвеститору 
решење о одобрењу, ако је захтев за одобрење усклађен 
са условима из Техничких правила за прикључење на 
вреловодну/топловодну мрежу и ако то дозвољвају 
могућности опреме (постројења) енергетског субјекта 
као и економичност снадбевања топлотном енергијом. 
 Ако енергетски субјект одбије издавање 
одобрења, мора навести разлоге одбијања. 
 

Члан 20. 
 Енергетски субјект је дужан да у року од 30 
дана по пријему писменог захтева инвеститора изда 
решење о одобрењу. 
 Решењем о одобрењу се дефинишу услови 
пројектовања и изградње инвеститорове топлотне 
опреме, а нарочито: место и начин прикључења, услови и 
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начин изградње прикључног вреловода/топловода, 
топлотне подстанице и унутрашњих инсталација и 
опреме, као и место и начин мерења преузете топлотне 
енергије, рок прикључења и трошкови прикључења. 
 Услови пројектовања и изградње морају бити у 
складу са Техничким условима за прикључење на 
вреловодну/топловодну мрежу. 
 

VII ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧНОГ 
ВРЕЛОВОДА/ТОПЛОВОДА И ТОПЛОТНЕ 

ПОДСТАНИЦЕ 
 

Члан 21. 
 Инвеститорову опрему може градити само 
стручно оспособљени извођач са одговарајућом 
лиценцом. Опрема се може монтирати, распоређивати и 
мењати само по одредбама ове одлуке, Техничких услова 
за прикључење на вреловодну/топловодну мрежу и уз 
сагласност енергетског субјекта. 
 

Члан 22. 
 Врсту, број и склоп прикључног 
вреловода/топловода и место прикључења на мрежу 
одређује енергетски субјект. 

 
Члан 23. 

 Инвеститор је дужан пријавити енергетском 
субјекту почетак изградње прикључног 
вреловода/топловода и топлотне подстанице најкасније 
14 дана пре почетка радова. 
 Енергетски субјект врши превентивни стручни 
надзор у току изградње прикључног вреловода/топловода 
и топлотне подстанице, а у циљу праћења примене 
техничких услова из одобрења за прикључење, а без 
посебне надокнаде. 

Члан 24. 
 Инвеститор унапред прихвата да енергетски 
субјект може на његов прикључни вреловод/топловод и 
топлотну подстаницу, у случају да то капацитет опреме 
дозвољава, прикључити и другог купца. Међусобни 
односи ће бити регулисани уговором. 
 

Члан 25. 
 Инвеститор унапред прихвата да на свом 
објекту енергетском субјекту дозволи и омогући прокоп, 
уколико је то потребно за извођење прикључка за 
потребе његовог или суседног објекта, а уз услов 
правичне надокнаде и враћања земљишта у првобитно 
стање. 

VIII ПРИКЉУЧЕЊЕ НА 
ВРЕЛОВОДНУ/ТОПЛОВОДНУ МРЕЖУ 

 
Члан 26. 

 Потврду да топлотна опрема инвеститора 
испуњава техничке услове издаје енергетски субјект на 
основу инвеститоровог захтева. Захтев за издавање 
потврде садржи: 

- пројект изведених радова или изјаву да није 
било одступања од извођачког пројекта, 

- потврду о упису прикључног  
вреловода/топловода у катастар подземних инсталација. 
 

Члан 27. 
 Енергетски субјект је дужан да прикључи 
објекат купца на вреловодну/топловодну мрежу у року 
од 15 дана од дана закључивања уговора о продаји 
топлотне енергије, под условом да је купац испунио 
обавезе утврђене одобрењем за прикључење, као и да 
објекат купца испуњава све техничке и друге прописане 
услове. 
 Инвеститорова топлотна опрема се може 
прикључити на вреловодну/топловодну мрежу само уз 

присуство енергетског субјекта и инвеститора. Исто 
важи и за све радове на изменама на инвеститоровој 
топлотној опреми, које могу изазвати промену начина 
рада или промену прикључне снаге. 
 
IX ПОЧЕТАК ИСПОРУКЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 
Члан 28. 

 По завршетку изградње топлотних инсталација 
морају бити изведена сва потребна пробна испитивања и 
сачињене изјаве и записници о пробним испитивањима. 
 Ако инвеститор не уважи примедбе и захтеве 
енергетског субјекта у вези са недостацима и 
одступањима од важећих прописаних техничких услова, 
а која су констатована приликом пробног рада, 
енергетски субјект може обуставити испоруку топлотне 
енергије све док се његови захтеви не испуне. 
 

Члан 29. 
 Када се из разлога који нису везани за опрему 
енергетског субјекта или инвеститора, не може добити 
употребна дозвола, на основу инвеститоровог захтева 
може се дозволити пробни рад инвеститорове топлотне 
опреме. Ово је могуће само ако се тиме не проузрокује 
штета. 
 У случају потребе за прикључење привремених 
објеката, градилишта, као и објеката за које је одобрен 
пробни рад у складу са посебним законом може се издати 
одобрење за привремено прикључење објекта. 
 Услови, начин и поступак издавања одобрења 
за привремено прикључење и испоруку топлотне 
енергије су исти као и у редовном поступку издавања 
одобрења у складу са одредбама ове одлуке. 
 

Члан 30. 
 Енергетски субјект почиње са испоруком 
топлотне енергије пошто су испуњени сви услови из 
издатих одобрења и уговора. Ако је објект нов, потребно 
је за рад приложити употребну дозволу за објект, ако је 
објекат постојећи употребну дозволу за топлотну опрему. 
 Енергетски субјект и инвеститор записнички 
утврђују почетак рада или измену инвеститорове 
топлотне опреме и истом се прилаже изјава извођача 
инвеститорове топлотне опреме, да је урађено по 
пројектној документацији. 
 

Члан 31. 
 Енергетски субјект са прикључењем 
инвеститорове опреме на своју вреловодну/топловодну 
мрежу не преузима одговорност за правилан и безбедан 
рад инвеститорове опреме и не поправља исту у случају 
квара, иако је прегледао пројекте, надзирао градњу 
прикључног вреловода/топловода и топлотне подстанице 
и учествовао у пробним  испитивањима, осим ако је 
између њих склопљен уговор о одржавању. 
 

Члан 32. 
 У складу са стратешким опредељењима 
Републике Србије о рационалној потрошњи и 
снабдевању енергијом и заштити животне средине, којом 
се налаже локалној самоуправи, да уређује снабдевање 
објеката топлотном енергијом рационално и за околину 
најприкладније, потребно је објекте или појединачне 
функционалне делове објеката свуда, где је то могуће, 
прикључити на вреловодну/топловодну мрежу система 
даљинског грејања у општини Бор. 
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X СКЛАПАЊЕ УГОВОРА О ПРОДАЈИ ТОПЛОТНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ 
 

Члан 33. 
 Уговор о продаји топлотне енергије између 
енергетског субјекта и купца склапа се у писменој 
форми. 
 Уколико уговор о продаји топлотне енергије 
није склопљен у писменој форми, сматра се, да је 
уговорни однос између енергетског субјекта и купца 
настао са даном почетка испоруке топлотне енергије. У 
овом случају су енергетски субјект и стварни корисник 
топлотне енергије недвосмислено одговорни за настале 
обавезе снадбевања топлотном енергијом у складу са 
одредбама ове одлуке. 
 Енергетски субјект није дужан испоручивати 
топлотну енергију, уколико купац одбије склапање 
писаног уговора о продаји топлотне енергије. 
 

Члан 34. 
 Уговор о продаји топлотне енергије садржи: 

- податке о купцу, 
- адресу предајног места, 
- прикључну снагу, 
- увршћеност у тарифни систем за преузимање  

топлотне енергије, 
- деловник трошкова испоручене топлотне 

енергије, ако је заједничко предајно место, 
- друге специфичности уговорних односа, које 

нису дефинисане одредбама ове Одлуке или Тарифног 
система, у складу са Законом. 
 

Члан 35. 
 Између енергетског субјекта и купца се 
закључује уговор. 
 Купац може писмено отказати уговор о продаји 
топлотне енергије са отказним роком до 90 дана, али не у 
току грејне сезоне. Енергетски субјект уважава раскид са 
првим следећим обрачунским периодом. 
 Ако на једном предајном месту топлоту 
преузима више купаца, отказ важи само, ако су сви купци 
писмено отказали уговор, уколико постоје техничке 
могућности за појединачно искључење купца са 
заједничког места преузимања топлотне енергије. 
 

Члан 36. 
 Купци са заједничким предајним местом морају 
енергетском субјекту пре склапања уговора о продаји 
топлотне енергије приложити споразумно сачињен 
деловник трошкова, који је саставни део уговора о 
снабдевању топлотном енергијом. 
 У деловнику трошкова се одређује удео 
трошкова снабдевања топлотном енергијом сваког 
појединачног купца, збир свих делова мора бити 100 
процената. Топлотна енергија утрошена за загревање 
заједничких просторија се обрачунава свим купцима у 
складу са деловником трошкова. 
 Деловник трошкова се може прихватити само уз 
писмену сагласност свих купаца и примењује се са првим 
следећим обрачунским периодом. 
 Деловник трошкова мора бити израђен и 
достављен у складу са упутством енергетског субјекта. 
 Ако купци енергетском субјекту не приложе 
деловник трошкова из претходног става, енергетски 
субјект обрачунава појединачне купчеве трошкове 
снабдевања топлотном енергијом по подацима 
деловника, који му стоје на располагању, а ако тих 
података нема, онда на једнаке делове. 
 
 
 
 

Члан 37. 
 Купац мора енергетски субјект у року од 15 
дана писмено обавестити о свим променама, које утичу 
на односе између енергетског субјекта и купца. 
 Обавештење важи од првог следећег 
обрачунског периода. 
 Обавештење садржи: 

- име, презиме, ЈМБ и адресу дотадашњег  
купца, 

- име, презиме и адреса новог купца, 
- приложен доказ о преносу власничког права, 
- број и адресу обрачунског места, 
- потписану изјаву новог купца на обрасцу 

енергетског субјекта, да ступа у већ склопљене уговорне 
односе о продаји топлотне енергије. 
 До пријема обавештења, за све обавезе из 
уговора о продаји топлотне енергије, одговоран је 
дотадашњи купац, тј. дотадашњи купац топлотне 
енергије је дужан да измири све обавезе како би нови 
купац био уведен у евиденцију енергетског субјекта. 
 

XI СНАБДЕВАЊЕ И КВАЛИТЕТ ТОПЛОТНЕ 
ЕНЕРГИЈЕ 

 
Члан 38. 

 Енергетски субјект испоручује купцу топлотну 
енергију и обезбеђује му на предајном месту (на мерном 
уређају у топлотној подстаници) потребну количину 
топлоте за рад топлотних уређаја са инсталисаном 
снагом, која је одређена пројектом, односно договорена 
уговором о продаји топлотне енергије. 
 

Члан 39. 
 Енергетски субјект је дужан да тарифном купцу 
испоручује топлотну енергију за грејање простора у току 
грејне сезоне ако међусобним уговором није другачије 
одређено. 

Члан 40. 
           Грејна сезона почиње 15. октобра, а завршава се 
15. априла. 
 Изузетно у периоду од 1. до 14. октобра и од 16. 
априла до 3. маја објекти ће се грејати у дане када 
Републички хидрометеоролошки завод прогнозира 
средњу дневну температуру нижу од 12 C узастопно 3 
дана. 

Члан 41. 
 У току грејне сезоне грејни дан траје по 
правилу од 6,00 до 21,00 час, а суботом, недељом и 
празником од 7,00 до 21,00 час и у том периоду 
одржавају се прописане температуре грејаног простора. 
 Прописана температура у грејаном простору 
корисника је одређена пројектом и при спољњој 
температури од -15 C до + 12 C по правилу је 20 C са 
дозвољеним одступањем од + - 2 C, уколико законом или 
међусобним уговором није другачије одређено. 
 При ниским спољним температурама, као и у 
случајевима посебних техничких решења, у циљу 
техничке заштите система и обезбеђивања прописаних 
температура, енергетски субјект може продужити грејни 
дан или вршити непрекидну испоруку топлотне енергије, 
и да при томе рационално газдује енергијом. 
 У времену између 31. децембра и 1. јануара, 
између 6. и 7. јануара и између 13. и 14. јануара испорука 
топлотне енергије се не прекида, сем у случају изузетно 
повољне спољне температуре. 
 

Члан 42. 
 У случају поремећаја или прекида у снабдевању 
топлотном енергијом услед више силе, хаварије, прекида 
у испоруци енергената, електричне енергије и других 
разлога који се нису могли предвидети, односно 
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спречити енергетски субјект је дужан предузети мере на 
отклањању поремећаја односно прекида услуге грејања. 
 Мере које ће енергетски субјект у случају из 
става 1. овог члана предузети су: 

1. Приликом прекида или редукованог 
снабдевања енергентима, енергетски субјект ће у 
најкраћем могућем року систем пребацити на 
алтернативно решење,које неће угрозити техничку 
заштиту постројења услед ниских температура. 

2. Енергетски субјект може као могућност 
предвидети редукован режим рада (са смањеном 
температуром грејања у свим објектима) у зависности од 
нивоа поремећаја или вршити искључење потрошача од 
мањег значаја (пословни простор и др.). 

3. За случај хаварије на систему или 
електричним инсталацијама, енергетски субјект ће 
максималним ангажовањем свих запослених или 
ангажовањем трећих лица приступити отклањању узрока 
поремећаја односно разлога због којих је дошло до 
прекида у снабдевању топлотном енергијом.  
 

Члан 43. 
 У периоду од 21. септембра до 30. септембра 
енергетски субјект је дужан да изврши пробу 
функционисања свих топлотних извора и нових и 
ремонтованих постројења дистрибуривног система. 
 О распореду вршења проба благовремено ће 
обавестити кориснике, извођаче радова и друга 
заинтересована лица преко средстава јавног 
информисања. 

Члан 44. 
 Уколико се у складу са дугорочним развојем 
снабдевања места са топлотном 
енергијом услови снабдевања толико промене, да су 
потребне измене, преправке или замене на топлотној 
опреми енергетског субјекта и купца, све трошкове који 
настану у овом случају сносе енергетски субјект и купац 
сваки за своју топлотну опрему. 
 Ако купац не преузме трошкове преправке своје 
топлотне опреме или ако преправка није извршена 
правовремено и није временски усклађена са радовима на 
топлотној опреми енергетског субјекта, енергетски 
субјект му није дужан испоручивати топлотну енергију, 
све док се не испуне сви услови за поуздан и правилан 
рад његове опреме у новим условима. 
 

XII МЕРНО МЕСТО, МЕРНИ УРЕЂАЈИ И 
УТВРЂИВАЊЕ ИСПОРУЧЕНЕ КОЛИЧИНЕ 

ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
 

Члан 45. 
 Прво постављање мерног уређаја на мерно 
место у прикључној подстаници врши енергетски субјект 
о трошку инвеститора. Тип, величина и начин 
постављања мерног уређаја одређује енергетски субјект у 
складу са техничким условима мреже. 
 Мерни уређај мора имати одобрење типа и 
сертификат у складу са прописима. 
 

Члан 46. 
 Све радове у вези са поправком и заменом 
неисправних мерних уређаја обавља енергетски субјект 
или од њега овлашћено лице, а о трошку енергетског 
субјекта . 

Члан 47. 
 Уколико је код купца, због промене прикључне 
снаге, потребно заменити мерни уређај, трошкове 
набавке и замене мерног уређаја сноси купац. 
 

 
 
 

Члан 48. 
 Испоручена количина топлотне енергије се 
мери непосредно, посредно или одређује, ако је мерни 
уређај покварен, са обрачуном за упоредни обрачунски 
период. 
 Под упоредним периодом се подразумева 
количина испоручене топлотне енергије измерена на 
мерном уређају у време кад је био исправан при истој 
спољној температури. 
 

Члан 49. 
 Количина топлотне енергије, мерена мерним 
уређајем, утврђује се непосредно на основу очитавања 
мерног уређаја постављеног на мерном месту у топлотној 
подстаници, без обзира на то да ли су постављени 
уређаји који се користе за интерну расподелу трошкова 
потрошене топлотне енергије. 
 

Члан 50. 
 Испоручена количина топлотне енергије, која је 
зависна од спољне температуре, за обрачунски период 
када је топлотно бројило било покварено, се одређује 
следећом формулом: 

Q = Qх x К x Y 
Где су: 
Q ------ испоручена количина топлотне енергије (МWх, 
GЈ) 
Qх ----прикључна снага топлотних уређаја за загревање и 
климатизацију простора (W, МW) 
К ----- број радних сати купчевих топлотних уређаја с 
прикључном снагом у обрачунском периоду 
Y ---- фактор преузимања топлоте за упоредни 
обрачунски период  К = 24 x Z x ( tu - ts sr ) / ( tup – ts min ) 
са значењем: 
Z ........... број грејних дана tu ........... средња пројектована 
или прописана температура простора tup --------- 
пројектована унутрашња температура ts sr -------- средња 
спољна температура у обрачунском периоду ts min ........ -
18 С, пројектована минимална спољна температура. 
 

Члан 51. 
 Податке са мерних уређаја очитава енергетски 
субјекат, осим ако се уговором не регулише другачије. 
 

Члан 52. 
 Купац из члана 10. став 2. ове  одлуке мора 
енергетском субјекту омогућити приступ до мерних 
уређаја ради очитавања и надзора уређаја, прописаних 
законом и подзаконским актима као и овом одлуком. 
 Ако енергетски субјект због купчевих разлога, 
није могао очитати мерне уређаје, купац мора на основу 
обавештења енергетског субјекта доставити правилно 
очитано стање мерних уређаја у договореном року и 
тако, како то енергетски субјект одреди. Ако купац не 
достави стање мерних уређаја, енергетски субјект ће му 
обрачунати испоруку количине топлоте у складу са чл. 
50.  ове одлуке. 

Члан 53. 
 Редовне прегледе, овере и замене мерних 
уређаја (топлотно бројило на мерном месту у прикључној 
подстаници) у складу са прописима и без посебне 
месечне надокнаде за одржавање мерних уређаја врши 
енергетски субјект. 
 Енергетски субјект и купац имају и поред 
редовних прегледа из става 1. овог члана право провере 
тачности мерних уређаја. Ако се при контролном 
прегледу установи веће одступање мерних уређаја, од 
допуштеног, трошкове провере сноси енергетски субјект, 
у супротном , онај ко је преглед захтевао. 
 Ако провера мерних уређаја покаже њихово 
веће одступање, од оног које дозвољавају важећи 
прописи, рачуна се да је мерни уређај покварен, па се за 



23. септембар 2013.    „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“                           БРОЈ 16                                                334                  
 
тај временски период обрачунава количина испоручене 
топлоте по чл. 50. ове Одлуке. 

 
XIII ТАРИФНИ СИСТЕМ И ЦЕНА ТОПЛОТНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ И УСЛУГА 
 

Члан 54. 
 Тарифним системом уређују се елементи за 
обрачун и начин обрачуна топлотне енергије тарифним 
купцима, као и елементи за обрачун и начин обрачуна 
извршних услуга за потребе корисника. 
 Тарифни елементи за обрачун топлотне 
енергија и услуга садрже трошкове пословања који чине 
трошкови рада, амортизације, одржавања, изградње, 
реконструкције и модернизације објеката, осигурања, 
горива, заштите животне средине и друге трошкове 
пословања којима се обезбеђује одговарајућа стопа и рок 
повраћаја средстава од инвестиција. 
 Елементи тарифног система исказују се у 
тарифним ставовима на основу којих се врши обрачун 
преузете енергије, односно извршених услуга у 
обављању енергетских делатности за обрачунски период. 
 Тарифним системом се могу одредити 
различити тарифни ставови, зависно од количине и врсте 
преузете енергије, снаге и других карактеристика 
преузете енергије, сезонске и дневне динамике 
потрошње, места преузимања и начина мерења. 
 

Члан 55. 
 Тарифним системима одређују се тарифни 
ставови за обрачун цена произведене топлотне енергије 
за тарифне купце, дистрибутивних услуга и трошкова 
уговарања, обрачуна и наплате испоручене топлотне 
енергије. 

Члан 56. 
 Тарифни ставови за испоручену топлотну 
енергију за исту категорију тарифних купаца једнаки су 
на целој територији општине Бор 
 

Члан 57. 
 Тарифне системе за обрачун испоручене 
топлотне енергије, односно извршених услуга обављања 
енергетских делатности, доноси Скупштина општине 
Бор. 

Члан 58.  
 Цене топлотне енергије су слободне или 
регулисане. 
 Цене топлотне енергије за квалификоване купце  
су слободне и утврђују се уговором који закључују 
квалификовани купац и снадбевач. 
 Цене по којима се топлотна енергија испоручује 
тарифним купцима и цене услуга дистрибуције топлотне 
енергије су регулисане. 
 Цене по којима се топлотна енергија испоручује 
тарифним купцима и цене услуга које се врше за 
кориснике утврђује Надзорни одбор енергетског 
субјекта, а уз примену Тарифног система. 
 

XIV РЕКЛАМАЦИЈЕ НА СНАБДЕВАЊЕ 
ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ 

 
Члан 59. 

 Квалитет испоручене топлотне енергије на 
месту преузимања (топлотна подстаница) може 
рекламирати купац. 
 Поред квалитета испоручене топлоте такође се 
може рекламирати:  

- обрачун топлотне енергије, 
- друге услуге до прикључног блок вентила 

излазних купчевих инсталација из топлотне подстанице. 
 
 

Члан 60. 
 Рекламације на испостављени рачун или 
обрачун за испоручену топлотну енергију односно 
услуге, које је обављао енергетски субјект на основу ове 
одлуке, односно по уговору са купцем, прихвата 
енергетски субјект само у писаној форми, у року од 8 
дана од дана пријема рачуна или обрачуна. 
 Енергетски субјект дужан је у року од 30 дана 
од дана пријема рекламације одговорити купцу. 
 Приговор на испостављени рачун или обрачун 
или уговор не одлаже плаћање рачуна односно обрачуна 
за неспорни део. 

Члан 61. 
 Купац може рекламирати и неодржавање 
температуре у грејном простору за време грејне сезоне и 
у току грејног дана, уколико у топлотној подстаници 
нису обезбеђени технички услови (мерни и регулациони 
системи) за уредну контролу квалитета снадбевања. 
 Мерење температуре ваздуха у просторијама 
врши се под условима који су прописани пројектним 
нормативима. 
 На захтев купца извршиће се мерење 
температуре ваздуха у просторији о  чему се саставља 
записник. 
 Уколико купац није задовољан налазом, може 
тражити ново мерење од комисије коју формира 
надлежан општински орган за комуналне послове. 
 Трошкове рада комисије сноси подносилац 
захтева уколико се утврди да је постигнута темпераура 
одређена у члану 41. ове одлуке, а у супротном трошкове 
сноси енергетски субјект. 
 На налаз комисије незадовољна страна може 
уложити приговор Општинском већу општине Бор. 

Члан 62. 
 Купац има право да захтева у случају техничких 
или других сметњи у испоруци топлотне енергије, а за 
које је одговоран енергетски субјект, да се 
сметњеотклоне у року од 24 часа, а најдуже два дана од 
дана пријема обавештења о сметњи. 
 Трошкове енергетског субјекта проистекле из 
интервенције по рекламацијама (излазак на терен, 
мерења, експертизе и сл.) сноси енергетски субјект у 
случају оправдане рекламације (недовољно снадбевање, 
сметње на топлотној опреми енергетског субјекта), 
односно купац у случају неоправдане рекламације или 
немогућности преузимања потребне количине топлотне 
енергије због квара, односно сметњи на купчевој 
топлотној опреми. 
 
XV ИСКЉУЧЕЊЕ И НАКНАДНО ПРИКЉУЧЕЊЕ 

ГРЕЈНОГ ПРОСТОРА 
 

Члан 63. 
 Комплетан објекат може се искључити 
(укључити) са система даљинског грејања у било ком 
тренутку на основу писаног захтева. 
 

Члан 64. 
 Појединачно искључење стамбених и 
пословних јединица од 01.10. текуће године до 03.05. 
наредне године, није дозвољено. 
 Захтев за искључење се може доставити 
енергетском субјекту у периоду од 05.05. до 15.09. текуће 
године и односиће на целу наредну грејну сезону. 
 Уз захтев за искључење купац доставља доказ 
да је измирио све доспеле обавезе за 
испоручену топлотну енергију у периоду до искључења. 
 Енергетски субјект ће искључење извршити у 
року од 10 радних дана од тренутка подношења писаног 
захтева. 
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Члан 65. 
 Уколико се купац чија је стамбена или пословна 
јединица која је искључена са система даљинског грејања 
поново одлучи за снабдевање топлотном енергијом, за 
ново прикључење плаћа све трошкове прикључења као и 
нови купац . 

Члан 66. 
 Комплетни објекти се искључују тако што се 
затворе главни улазни вреловодни/топловодни вентили у 
топлотној подстаници или у шахту испред објекта. 
 После искључења престаје свака одговорност 
енергетског субјекта за опрему у топлотној подстаници. 
 

Члан 67. 
 Појединачне стамбене и пословне јединице у 
оквиру заједничког објекта искључују се тако што се у 
дистрибутивним органима искључи само та стамбена или 
пословна јединица, а ако исте не постоје, грејна тела се 
физички одвајају од система тако што им се прикључне 
цеви исеку и заваре. 
 У објектима који немају дистрибутивне ормане 
на ходнику где искључење подразумева исецање веза 
сваког грејног тела и накнадног заваривања истих, цену 
искључења по грејном телу утврђује  Надзорни одбор 
енергетског субјекта и посебно се наплаћује. 
 

Члан 68. 
 Цене неенергетских услуга (искључење, 

накнадно прикључење и сл.) утврђује Надзорни одбор 
енергетског субјекта уз сагласност Општинског већа 
општине Бор. 
 
XVI НЕОВЛАШЋЕНО ПРЕУЗИМАЊЕ ТОПЛОТНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ 
 

Члан 69. 
 Забрањено је самовласно прикључивање 
објеката, уређаја или инсталација на транспортни или 
дистрибутивни систем топлотне енергије. 
 Забрањено је коришћење топлотне енергије 
мимо мерних уређаја (где је успостављен систем мерења 
потрошње топлотне енергије), или мимо услова 
утврђених уговором о продаји топлотне енергије. 
 Ако купац преузима топлотну енергију без 
сагласности енергетског субјекта или ако утиче на мерне 
уређаје на штету енергетског субјекта, енергетски 
субјект је овлашћен да потрошену топлотну енергију 
обрачуна сходно члану 50. ове одлуке и са урачунавањем 
највишег фактора преузимања топлоте. 

 
Члан 70. 

 Ако трајање неовлашћеног преузимања 
топлотне енергије није могуће тачно одредити, 
неоправдано преузимање топлотне енергије се 
зарачунава за 12 последњих месеци. 

Члан 71. 
 Купац мора енергетском субјекту платити 
такође све трошкове и штету, коју је произвео са 
неовлашћеним преузимањем топлотне енергије. 

 
XVII ОБУСТАВА ИСПОРУКЕ ТОПЛОТНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ 
 

Члан 72. 
 Енергетски субјект ће обуставити испоруку 
топлотне енергије купцу уколико купац својом опремом 
уноси сметње у испоруци енергије или се не придржава 
одредби уговора о продаји топлотне енергије, а у складу 
са одредбама ове одлуке. 
 Пре обуставе испоруке топлотне енергије купцу 
мора бити достављена писмена опомена у којој је одеђен 
рок за отклањање уочених неправилности и недостатака. 

 Рок из претходног става овог члана не може 
бити краћи од 8 дана од дана достављања опомене. 

 
Члан 73. 

 Енергетски субјект обуставља испоруку 
топлотне енергије по претходној опомени: 
 - због одржавања односно отклањања сметњи у 
раду на сопственој топлотној опреми, 
 - због проширења мреже, 
 - ако купац оштети своју или опрему 
енергетског субјекта тако, да је угрожен рад система 
даљинског грејања и ако омета снабдевање топлотном 
енергијом друге купце, 
 - ако купац одузима топлотну енергију без 
сагласности енергетског субјекта,  
 - ако купац не одржава своју топлотну опрему 
тако, да обезбеђује неометан рад односно снабдевање 
топлотном енергијом, 
 - ако купац не омогући енергетском субјекту 
сигуран приступ и рад у простору у коме је купчева 
топлотна опрема, 
 - ако купац писмено не обавести енергетски 
субјект о власничким, статусним и другим променама, 
које утичу на односе између купца и енергетског 
субјекта, 
 - ако купац препродаје топлоту без сагласности 
енергетског субјекта, 
 - ако купац не плаћа испоручену топлотну 
енергију два месеца на предајном месту у прикључној 
подстаници и не измири друге обавезе према 
енергетском субјекту, 
 - ако купац у року, којег постави енергетски 
субјект, не склопи писмени уговор о снабдевању 
топлотном енергијом, 
 - ако истекне рок за пробни рад купчеве 
топлотне опреме, а купац до истека рока не добије 
употребну дозволу. 
 

Члан 74. 
 Енергетски субјект такође обуставља испоруку 
топлотне енергије и без претходног обавештавања: 
 - ако купац одстрани жиг са мерних или 
регулационих уређаја у прикључној подстаници, 
 - ако купац мења хемијске или физичке 
карактеристике загревне воде, 
 - ако купац узима загревну воду из 
вреловодне/топловодне мреже даљинског система 
грејања, 
 - ако топлотна опрема енергетског субјекта 
угрожава околину, 
 - ако због помањкања топлотне енергије ради 
квара извора или транспортне опреме, не уважава 
упутство о ограничењу преузимања топлоте. 

 
Члан 75. 

 Поновна испорука топлотне енергије по 
обустави почеће кад се отклоне разлози за обуставу и кад 
се енергетском субјекту измире сви настали трошкови. 
 

XVIII ОБАВЕЗЕ ЕНЕРГЕТСКОГ СУБЈЕКТА 
 

Члан 76. 
 Енергетски субјект: 
 - снабдева купца топлотном енергијом за рад 
купчеве топлотне опреме са прикључном снагом, 
договореном у уговору о продаји топлотне енергије, 
 - обавештава купца о планираним обуставама 
испоруке топлотне енергије преко јавних гласила, 
 - по изливу загревне воде у купчевој 
прикључној подстаници, искључи прикључну 
подстаницу са вреловодне/топловодне мреже, 
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 - организује дежурну службу за непрекидан 
пријем рекламација и благовремено интервенисање у 
случају кварова на својој опреми и по рекламацијама 
купаца, 
 - обавештава купце о стању система даљинског 
грејања и плановима његовог развоја, укупној потрошњи 
и динамици потрошње топлотне енергије, ценама и 
променама цене топлотне енергије и услуга и другим 
елементима од интереса за купце, 
 - осавремењава системе мерења и пропагира и 
стимулише системе мерења који ће омогућавати да сваки 
купац плаћа само оно што је и потрошио, а у циљу што 
рационалније потрошње топлотне енергије. 
 

Члан 77. 
 Енергетски субјект има право проверавања и 
постављања регулационе опреме у прикључној 
подстаници, да би се испунили радни услови, који 
произилазе из пројектне документације купчеве топлотне 
опреме и уговора о продаји топлотне енергије као и 
Техничким условима за прикључење на 
вреловодну/топловодну мрежу без обзира на промену 
квалитета грејања код купаца. 
 

XIX ОБАВЕЗЕ КУПАЦА 
 

Члан 78.   
 Купац: 
 - одговара за правилно руковање (рад) и 
одржавање своје топлотне опреме, 
 - не мења постављене протока и температуре на 
опреми у топлотној подстаници, 
 - не мења без писмене сагласности енергетског 
субјекта своју топлотну опрему, која би могла 
проузроковати промене рада његове топлотне опреме, 
 - одговоран је, да је топлотна подстаница у 
затвореном простору у сваком тренутку доступна 
енергетском субјекту, 
 - држи у просторији прикључне подстанице 
радну документацију са шемама опреме и налепљеним 
упутством, 
 - одржава простор и помоћну опрему те 
приступ до просторија, где је његова топлотна опрема 
тако да енергетском субјекту буду обезбеђени радни 
услови, који важе за радне просторе, 
 - прати обавештења енергетског субјекта о 
сметњама при снадбевању топлотом, установљеним на 
предајном месту, 
 - одговара за штету и последице, које су настале 
због радне онеспособљености његове топлотне опреме, 
 - са руковањем купчеве топлотне опреме се не 
баве други купци или снабдевачи, 
 - не препродаје испоручену топлотну енергију 
без сагласности енергетског субјекта, 
 - омогући прикључење топлотне опреме трећег 
лица на прикључни цевовод, ако исти подноси додатно 
оптерећење; то одређује енергетски субјект који издаје 
одговарајуће одобрење за прикључење, 
 - у топлотној подстаници омогући енергетском 
субјекту прикључивање уређаја за даљински пренос 
података о радном стању, 
 
 - обавести енергетски субјект о квару мерних 
уређаја, 
 - одговара за штету енергетског субјекта, која је 
настала збод купчевих интервенција на топлотној 
опреми, 
 - измирује плаћање својих обавеза у складу са 
овом одлуком и уговором о продаји топлотне енергије. 
 
 
 

XX ОБАВЕШТАВАЊЕ 
 

Члан 79. 
 Енергетски субјект је дужан да организује 
информациони сервис за директну телефонску 
комуникацију са купцима топлотне енергије и 
корисницима енергетских услуга, а у циљу уредног 
пријема и евидентирања рекламација, као и ради 
благовременог и истинитог информисања корисника о 
догађајима у систему. 
 Инфомациони сервис ради 24 сата дневно, а 
расположиви бројеви телефона се објављују у (локалној) 
дневној штампи. 
 

Члан 80. 
 Енергетски субјект и купци су дужни да се 
узајамно информишу о неисправностима које примете на 
својој опреми, а које би могле утицати на нормалан рад 
опреме енергетског субјекта и купца. 

 
Члан 81. 

 О свим планираним прекидима испоруке, 
енергетски субјект је дужан да обавести купце преко 
средстава информисања, најмање 24 сата пре прекида 
испоруке. 
 О принудним прекидима испоруке енергетски 
субјект је дужан давати информације о узроцима прекида 
испоруке и предвиђеном трајању отклањања поремећаја 
у снабдевању. 

XXI НАДЗОР 
 

Члан 82. 
 Надзор над применом одредаба ове одлуке и 
над законитошћу рада енергетског субјекта, врши 
Општинска управа. 
 Послове инспекцијског надзора над применом 
ове одлуке и аката донетих на основу те одлуке врши 
орган управе надлежан за послове комуналне инспекције, 
ако поједини послови тога надзора нису законом и 
другим прописима стављени у надлежност других 
органа. 
 

XXII ПРИПРЕМА  ТОПЛЕ  ПОТРОШНЕ ВОДЕ  
 

Члан 83. 
С обзиром да Ј.К.П.Топлана Бор у грејној 

сезони користи топлотну енергију, а ван грејне сезоне 
електричну енергију за припрему  топле потрошне  воде, 
Надзорни Одбор ЈКП „Топлана” Бор донеће Правилник о 
условима и начину припреме  топле потрошне  воде на 
који сагласност даје  Општинско веће општине Бор. 
 

Члан 84. 
Овим правилником се нарочито уређују: 
-међусобни односи између енергетског субјекта 

и купца  топле потрошне  воде, 
-власничка разграничења и надлежности за 

одржавање опреме, 
-склапање уговора о продаји  топле потрошне 

воде, 
-снабдевање и квалитет испоручене  топле 

потрошне воде, 
-мерно место,мерни уређаји и утврђивање 

испоручене количине топле потрошне воде, 
-методологија за утврђиванје потребне 

количине топлоте за загреванје воде, 
-методологија за одређиванје цене (дин/m3)  

топле потрошне воде, 
-рекламације на испоручену  топлу потрошну 

воду, 
-неовлашћено коришћенје топле потрошне 

воде, 
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-обуставу испоруке  топле потрошне воде, 
-обавезе енергетског субјекта и купца, 

 
XXIII  КАЗНЕНЕ  ОДРЕДБЕ 

 
Члан 85. 

Новчаном казном од 50.000,00 динара до 
1.000.000,00 динара казниће се за прекршај енергетски 
субјект, ако: 

1. не достави потребне податке и 
документацију, сходно члану 4. став 2. ове одлуке, 

2. поступа супротно члану 7. став 2. и члану 32. 
став 1. ове одлуке, 

3. не изда одобрење за прикључење из члана 19. 
став 1. и 2. и члана 20. став 1. ове одлуке, 

4. поступа супротно члану 27. став 1. ове 
одлуке, 

5. не отпочне са редовним испорукама топлотне 
енергије сходно члану 30. ове одлуке, 

6. не испоручује топлотну енергију купцу 
сходно члану 38. и 39. ове одлуке, 

7. се не придржава дужине грејне сезоне сходно 
члану 40. став 1. и 2. ове одлуке, 

8. се не придржава времена грејања и 
температуре грејног простора, сходно члану 41.  ове 
одлуке, 

9. не изврши пробу функционисања система, 
сходно члану 43. ове одлуке, 

10. не врши редовне прегледе, овере и замене 
мерних уређаја, сходно члану 53. став 1. и 2. ове одлуке, 

11. не поступи по захтеву купца за рекламацију 
сходно члану 60. ове одлуке, 

12. не отклони сметње у снабдевању купца 
енергијом у року утврђеном чланом 62.став 1. ове 
одлуке, 

13. не опомене купца писменим путем и не 
одреди му рок за отклањање неправилности, сходно 
члану 72. став 2. и 3. ове одлуке, 

14. поступа супротно члану 76. ове одлуке, 
15. не поступи у складу са чланом 81. ове 

одлуке. 
За прекршај из става 1. овог члана казниће се 

одговорно лице у правном лицу новчаном казном 
2.500,00 динара до 75.000,00 динара. 
 
                                                                     Члан 86. 

Новчаном казном од: 
-  50.000,00 динара до 1.000.000,00 динара  

казниће се купац правно лице, 
-  2.500,00 динара до 75.000,00 динра казниће се 

одговорно лице у правном лицу,  
-  5.000,00 динара до 250.000,00 динара  казниће 

се купац- предузетник  
-  2.500,00 динара до 75.000,00  динара казниће 

се купац – физичко лице ,   
aко: 

1. не омогући приступ енергетским објектима 
сходно члану 13. став 4.ове одлуке, 

2. не омогући прикључење сходно члану 24. ове 
одлуке, 

3. не дозволи радње из члана 25. ове одлуке, 
4. не обавести енергетски субјекат о променама, 

сходно члану 37. став 1. ове одлуке, 
5. не омогући овлашћеним лицима приступ 

мерним уређајима,сходно члану 52. ове одлуке, 
6. се самовољно прикључи на дистрибутивни 

систем сходно члану 69. став 1. ове одлуке, 
7. користи топлотну енергију мимо мерних 

уређаја или уговора, сходно члану 69. став 2. ове одлуке, 
8. не дозволи искључење топлотне опреме 

сходно члану 72. ове одлуке, 
9. не поступа у складу са чланом 73. ове одлуке, 

10. не поступа у складу са чланом 78. ове 
одлуке, 

11. не поступа у складу са чланом 80. ове 
одлуке. 
 

XXIV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 87. 
 Ова одлука се примењује за све већ склопљене 
и нове односе у вези са снадбевањем топлотном 
енергијом. 
 Поступци за прикључење на 
вреловодну/топловодну мрежу или измене већ 
прикључених купчевих топлотних уређаја, који су 
покренути пре усвајања ове одлуке, завршиће се по 
одредбама до тада важеће Одлуке о снадбевању општине 
топлотном енергијом. 
 

Члан 88. 
 Купци, који са енергетским субјектом до 
ступања на снагу ове одлуке, немају склопљен уговор о 
продаји топлотне енергије, морају га склопити у року од 
највише шест месеци од ступања на снагу ове одлуке. 
 Купци, који су етажни власници или корисници 
станова, морају у року из става 1. овог члана са 
енергетским субјектом склопити уговор о продаји 
топлотне енергије, без обзира на то да ли се уговарање 
врши са појединачним власницима односно корисницима 
станова или скупштином станара. 

 
Члан 89. 

 Уговори о продаји топлотне енергије 
склопљени са физичким и правним лицима пре ступања 
на снагу ове одлуке, важе до склапања писменог уговора 
са купцима по овој одлуци, а најкасније до рока из члана 
88. ове одлуке. 

Члан 90. 
 Ако до доношења ове одлуке купци, који 
преузимају топлотну енергију по заједничком месту 
преузимања, нису доставили деловник трошкова из члана 
36.. ове одлуке, морају га доставити најкасније у року од 
три месеца од ступања на снагу ове одлуке. 
 

Члан 91. 
 Енергетски субјект је дужан уградити 
одговарајуће мераче за мерење испоручене топлотне 
енергије (на прагу топлане) у дистрибутивну мрежу 
најкасније у року од две године од дана ступања на снагу 
ове одлуке. 
 Енергетски субјект је дужан уградити 
одговарајуће мерне уређаје за мерење испоручене 
топлотне енергије купцима у топлотним подстаницама 
најкасније у року од две године од дана ступања на снагу 
ове одлуке. 

Члан 92. 
 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука  о пружању услуга грејања и снабдевања топлом 
водом (’’Службени лист општина’’, бр. 3/03).  
 

Члан 93. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу општине Бор''. 
 
Број: 023-52/2013-I 
У Бору, 23. септембра 2013. године 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

                                                                                                          
ПРЕДСЕДНИК,                                                                                               

             Добрица Ђурић, с.р. 
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На основу члана 178. Закона о енергетици 
(„Службени гласник РС”, бр. 57/11, 80/11-исправка и 
93/12), члана 20. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС”, бр. 129/07) и члана 33. и 43. 
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 
7/08 и 3/13), Скупштина општине Бор, на седници 
одржаној дана 23. септембра 2013. године, донела је 

 
ТАРИФНИ СИСТЕМ 

ЗА ОБРАЧУН ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА 
ТАРИФНЕ КУПЦЕ 

 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

Тарифним системом за обрачун топлотне 
енергије за тарифне купце (у даљем тексту: „тарифни 
систем”) се одређују: 

- групе тарифних купаца у зависности од 
намене коришћења објеката и категорије потрошача; 

- тарифни елементи и тарифни ставови за 
обрачун цене топлотне енергије, коју Јавно Комунално 
Предузеће „Топлана“ Бор (у даљем тексту „енергетски 
субјект”) испоручује тарифним купцима топлотне 
енергије (у даљем тексту: купци); 

- критеријуми и мерила за одређивање нивоа 
цена топлотне енергије, 
- критеријум за одређивање висине надокнаде 

за прикључак на вреловодну/топловодну мрежу је 
дефинисан ценама неенергетских услуга енергетског 
субјекта. 

Члан 2. 
Цене топлотне енергије за тарифне купце 

исказују се по тарифним ставовима утврђеним овим 
тарифним системом, на основу којих се обрачунава 
испоручена топлотна енергија тарифном купцу за 
обрачунски период и утврђују се по тарифним 
елементима за сваку групу тарифних купаца. 

Цена за испоручену топлотну енергију купцу 
мора бити у складу са Методологијом за формирање цена 
топлотне енергије (у даљем тексту: Методологија), која 
је саставни део овог тарифног система (Прилог 1). 

При одређивању цена топлотне енергије и 
услуга узимају се у обзир општа политика цена и 
планови развоја система топлификације општине Бор. 
 

Члан 3. 
Тарифни систем важи за све тарифне купце 

топлотне енергије. 
 

II. РАЗВРСТАВАЊЕ КУПАЦА ПО НАМЕНИ 
КОРИШЋЕЊА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 
Члан 4. 

Купци топлотне енергије разврставају се у 
групе (према намени коришћења објекта): 
  1) I Тарифна група – стамбени простор- 
станови, приватне куће, студентски дом и самачки 
смештај,, 
 2) II Тарифна група – органи локалне 
самоуправе ( општинска управа, орштинско веће, 
Председник Општине, Скупштина општине), Јавно 
правобранилаштво, јавна предузећа и привредна друштва 
чији је оснивач општина Бор, јавне установе чији је 
оснивач Општина Бор, школе, Дом здравља, 
предузетници и све верске заједнице,  
 

3) III Тарифна група – државни органи. 
4) IV  Тарифна група   - остали пословни 

простор. 

Однос цена између  Тарифних  група утврђује 
се на следећи начин: 
I       1 
II      1,2 
III     1,3 
IV     1,4. 
  

III ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТИ И ТАРИФНИ СТАВОВИ 
 
A) Тарифни елементи 

 
Члан 5. 

Тарифни елементи за које се утврђују тарифни 
ставови су: 

1) грејна површина; 
2) испоручена количина топлотне енергије; 
3) очитавање мерача, расподела трошкова,  

обрачун и наплата. 
 

Члан 6. 
Тарифни елемент „грејна површина” 

представља величину грејаног простора која је одређена 
пројектом или пројектом изведених радова објекта, или 
мерењем површине грејаног простора, а дефинисана је 
уговорoм о испоруци топлотне енергије. 

Грејна површина се одређује по одредбама 
Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном 
енергијом и исказује се у m2, а вредност се заокружује на 
два децимална места. 

Тарифни елемент „грејна површина” примењује 
се за обрачун фиксног дела трошкова грејања. 
 

Члан 7. 
Тарифни елемент „испоручене количине 

топлотне енергије” се утврђује непосредно на основу 
очитавања са мерача у топлотној подстаници од стране 
ЈКП Топлана Бор , а исказује се у kWh, а вредност се 
заокружује на два децимална места . 

У случају неисправног мерача топлотне 
енергије, а према члану 50. Одлуке о условима и начину 
снабдевања топлотном енергијом, дефинисан је начин 
обрачуна за период када је мерач у квару. 

 
Б) Тарифни ставови 

 
Члан 8. 

Тарифни ставови за појединачне тарифне 
елементе су: 

- цена за јединицу грејне површине у дин/  
m2/месец 

- цена за јединицу количинe испоручене  
топлотне енергије у дин/кWh 

- цена расподеле трошкова (систем делитеља), 
очитавања мерача, обрачуна и наплате у дин/мерном 
месту, односно у дин/обрачунском месту. 
 

Члан 9. 
Годишњи износ за „грејну површину” 

представља фиксни део трошкова грејања, обрачунава се 
месечно, и покрива следеће трошкове пословања: 

- материјала, 
- услуга, 
- радне снаге, 
- текућег и инвестиционог одржавања, 
- амортизације, 
- исправке вредности потраживања, 
- издатке финансирања, 
- друге трошкове пословања. 
Месечни износ за тарифни став „грејна 

површина” израчунава се тако што се површина грејаног 
простора (m2) помножи са одговарајућом ценом за 
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јединицу „грејне површине” (дин/ m2/месецу) у 
зависности од тарифне групе којој простор припада. 

 
Члан 10. 

У објектима са више стамбених односно 
пословних јединица (у даљем тексту: простор), износ за 
испоручену топлотну енергију, очитану на мерачу у 
топлотној подстаници, расподељује се сразмерно 
површини простора који се греје. 
 

Члан11. 
Цена за испоручену количину топлотне 

енергије представља варијабилни део трошкова грејања 
и обухвата трошкове: 

- енергената, 
- потрошене електричне енергије, 
- потрошене воде, 
- други варијабилни трошкови. 
Износ за количину испоручене топлотне 

енергије се израчунава тако што се број испоручених 
kWh помножи са одговарајућом ценом за јединицу 
испоручене количине топлотне енергије (дин/kWh) у 
зависности од тарифне групе којој простор припада. 

 
IV ОБРАЧУН ИСПОРУЧЕНЕ ТОПЛОТНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ 
 

Члан 12. 
Испорука топлотне енергије се за појединачне 

купце обрачунава у односу на: 
1) разврстаност купаца у одговарајућу  

тарифну групу; 
2) количину испоручене топлотне енергије; 
3) грејну површину. 

 
Члан 13. 

Количина испоручене топлотне енергије се 
обрачунава на основу очитаног стања на мерачу 
топлотне енергије постављеном на мерном месту у 
прикључној подстаници и разврстаности купца у 
одговарајућу тарифну групу. 

Обрачун топлотне енергије за месеце када се 
испорука топлотне енергије врши садржаће варијабилни 
део (дин/kWh) и фиксни део (дин/ m2), а за остале месеце 
када нема испоруке топлотне енергије садржаће само 
фиксни део (дин/ m2). 

Члан 14. 
У случају да се више купаца исте или различите 

тарифне групе снадбева топлотном енергијом преко 
заједничког мерног уређаја, укупан број испоручених 
kWh се дели пропорционално површини која је 
прикључена на тај мерач и обрачунава се у складу са 
ценом за припадајућу тарифну групу. 
 

Члан 15. 
У објектима где су код свих купаца уграђени 

делитељи потрошње или појединачни мерачи расподела 
се врши у складу са очитаним односима потрошње. 

Простор мора бити опремљен делитељем истог 
типа, за који се споразумно одлучила већина купаца. 

Изабрани тип делитеља мора бити 
компатибилан са грејним системом, а појединачни 
делитељи морају бити постављени у складу са упутством 
произвођача односно испоручиоца. 

Услов да би се приступило расподели трошкова 
грејања према делитељима, је да преко 65% корисника 
има уграђене делитеље потрошње, односно појединачне 
(помоћне ) мераче. 

У објектима где нису уграђени делитељи 
потрошње, односно појединачни мерачи код свих 
корисника, обрачун ће се вршити на следећи начин: за 
кориснике који немају уграђене делитеље (који одбијају 

уградњу, или не дозвољавају контролу и очитавање 
истих) трошкови грејања тих простора обрачунавају се у 
складу са њиховим уделом у укупно очитаној потрошњи 
и повећавају се са корективним фактором 1,20,и тако 
добијени износ трошкова се одузима од укупног трошка 
за загревање свих простора на заједничком месту 
преузимања, а остатак се дели између осталих корисника 
у складу са очитаним односима потрошње. 

 
Члан 16 

           Детаљно упутство расподеле обрачуна утрошене 
топлотне енергије донеће Надзорни Одбор ЈКП Топлана 
Бор. 

Члан 17. 
Износ за тарифни елемент „грејна површина” 

обрачунава се сваког месеца и то је 1/12 годишњег 
износа. 

Члан 18. 
Купац плаћа испоручену топлотну енергију и 

услуге, које се урачунавају заједно са топлотном 
енеријом, у року наведеном на испостављеном рачуну 
или другом важећем документу (најкасније до 25. у 
месецу за претходни месец). 

Услед нередовног измирења обавеза плаћања, 
енергетски субјект може захтевати инструменте 
обезбеђења плаћања за наредни обрачунски период. 

Највећа количина топлотне енергије, за коју 
енергетски субјект може тражити плаћање унапред, 
једнака је целокупној потрошњи у претходној грејној 
сезони. 

Члан 19. 
Ако купац не измири правовремено своје 

обавезе, енергетски субјект му зарачунава законску 
затезну камату од датума за плаћања из рачуна до дана 
плаћања. 

Члан 20. 
Енергетски субјект зарачунава трошкове 

потраживања и обуставе испоруке топлотне енергије. 
 

Члан 21. 
Купац мора измирити фиксни део трошкова 

испоруке топлотне енергије, независно од потрошње, 
односно за време у којем му је била прекинута испорука 
топлотне енергије по члану 50. Одлуке о условима и 
начину снабдевања топлотном енергијом. 
 

Члан 22. 
Рачун за испоручену топлотну енергију 

фактурише се на власника простора који се греје – купца 
топлотне енергије. 

 
V ОСНОВЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ И ОБРАЧУН ЦЕНА 

ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
 

Члан 23. 
Цена топлотне енергије одређује се у складу са 

Методологијом за формирање цена топлотне енергије 
(Прилог I), која је саставни део овог тарифног система. 

Цена за пружене енергетске услуге утврђује се у 
зависности од обима и квалитета пружене услуге, 
вредности средстава ангажованих у пружању услуга, 
обима и квалитета уложеног рада, висине материјалних 
трошкова и др. 

Члан 24. 
Прву изворну цену за количину испоручене 

топлотне енергије или њену промену утврђује Надзорни 
одбор енергетског субјекта према члану 58. Одлуке о 
условима и начину снабдевања топлотном енергијом, уз 
сагласност Скупштине општине Бор. 
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Члан 25. 
Скупштина Општине Бор даје сагласност на акт 

о ценама топлотне енергије, који енергетски субјект 
утврди по овом тарифном систему. 

Енергетски субјект може повећати односно 
смањити цене топлотне енергије у случају повећања 
односно смањења цене улазних енергената у складу са 
Методологијом. 

Сагласност на акт о повећању, односно 
смањењу цене топлотне енергије даје Скупштина 
Општине Бор. 

 
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 26. 

Енергетски субјект је дужан да донесе акт о 
ценама из члана 24.став 1 најкасније до 1.9.2014. год. и 
достави Скупштини Општине Бор ради давања 
сагласности. 

Члан 27. 
Тарифни систем ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном листу општине Бор, а  
примењиваће се од грејне сезоне 2014/2015 године. 

 
Број: 023-53/2013-I 
У Бору, 23. септембра 2013. године 

 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ БОР 

      
      ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                 

                                    Добрица Ђурић, с.р. 
 

ПРИЛОГ 1. 
 

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА 
ФОРМИРАЊЕ ЦЕНА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 
1.Цена топлотне енергије је састављена из 

следећих елемената: 
 

1. цене за испоручену топлотну енергију 
изражена у дин/KWh (у даљем тексту:  
варијабилниг део цене), која покрива варијабилне 
трошкове производње и 
дистрибуције топлотне енергије и 
 

2. цена за прикључену „грејну површину” 
изражено у дин/м2/год.(у даљем тексту: фиксни део 
цене), која покрива фиксне трошкове одржавања и 
функционисања система. 
 

1. Варијабилни део цене по правилу обухвата 
трошкове: 

- енергената (природни гас, мазут, технолошка 
пара и друго), 

- електричне енергије за погон пумпи и рад 
постројења, 

- текућег одржавања, 
- воде и хемијске припреме воде (ХПВ), 
- остали варијабилни трошкови. 

 
а) Промена варијабилног дела цене се прерачунава по 
следећој формули: 
n  
VCp =VCop x Σ (aiEi /Eoi ) 
 i = 1 
а1+а2+ .......ан =1 
 
 Уз следеће значење: 

VCp = Нова цена за испоручену количину 
топлотне енергије, у дин/КWh (без ПДВ-а), 

VCop = Изворна цена за испоручену количину 
топлотне енергије, у дин/KWh (без ПДВ), 

ai = Пондер појединачних елемената варијабилних 
трошкова у структури свих 
варијабилних трошкова за производњу топлотне 

енергије, 
Ei = Нова цена енергената и других варијабилних 

трошкова у структури утрошених 
енергената и других варијабилних трошкова за 
производњу топлотне енергије, 

Eoi = Изворна цена енергената и других 
варијабилних трошкова у структури потрошених 
енергената за производњу топлотне енергије. 
 
 Нова цена за испоручену топлотну енергију  

(VCp) је цена која је израчуната на основу ове 
методологије и мења се са променом улазних параметара. 
 Изворна цена за испоручену топлотну 
енергију (VCop) је цена која је била одређена за сваког 
произвођача топлотне енергије за даљинско грејање као 
изворна цена, до усвајања, односно ступања на снагу ове 
методологије. 
 Пондери (ai) представљају удео појединачног 
елемента варијабилних трошкова у структури 
целокупних варијабилних трошкова за производњу 
топлотне енергије. Збир свих пондера односно удела 
мора бити једнак 100% односно 1. 
 Нова цена елемената варијабилних 
трошкова (Ei) је просечна цена појединачног елемента 
варијабилних трошкова, коју произвођач топлотне 
енергије плаћа у евидентираном месецу. У цену 
енергента морају бити укључени сви трошкови на 
паритету Ф-цо произвођач топлотне енергије и сва 
давања (трошарине, CО2 таксе). ПДВ није укључен. 
 Изворна цена елемената варијабилних 
трошкова (Eoi) је цена појединачног елемента 
варијабилних трошкова, коју је произвођач топлотне 
енергије плаћао у изворном периоду. У цену елемената 
варијабилних трошкова морају бити укључени сви 
трошкови на паритету Ф-цо произвођач топлотне 
енергије и сва давања (трошарине, CО2 таксе). ПДВ није 
укључен. 
 
 б)Нови варијабилни део цене се израчунава и 
усклађује у односу на промене цена појединачних 
елемената варијабилних трошкова из 2. тачке овог 
прилога. 
 
 Пример бр.1 – промена варијабилног дела 
цене 
  
 У случају промене цене енергената и других 
варијабилних трошкова мењаће се и цена за испоручену 
топлотну енергију према горе наведеној формули. 
 

VCop = 3,21 din/kWh - Изворна цена за  
испоручену количину топлотне енергије (без ПДВ) 

a1 = 0,6464 - Пондер за природни гас; 
a2 = 0,2988 - Пондер за мазут; 
a1 = 0,0486 - Пондер за електричну енергију; 
a1 = 0,0062 - Пондер за хемијски припремљену  

воду. 
E1o = дин/См3 - Цена природног гаса на основу  

које је формирана постојећа цена грејања; 
E2o = дин/кг - Цена мазута на основу које је  

формирана постојећа цена грејања; 
E3o = дин/kWh - Цена електричне енергије на  

основу које је формирана постојећа цена грејања; 
E4o = дин/м3 - Цена хемијски припремљене  

воде на основу које је формирана постојећа цена грејања; 
 
E1 = дин/См3 – Нова цена природног гаса на  
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основу које се формира нова цена грејања; 

E2 = дин/кг - Нова цена мазута на основу које се  
формира нова цена грејања; 

E3 = дин/kWh – Нова цена електричне енергије  
на основу које се формира нова цена грејања; 

E4 = дин/м3 - Нова цена хемијски припремљене 
 воде на основу које се формира нова цена грејања; 

 
VCp = 3,21 x (0,6464 x 33,15/32,29 + 0,2988 x 

37,67/35,67 + 0,0486 x 4,75/4,40 + 0,0062 x 210,0/198,6) 
VCp = 3,33 din/kWh - Нова цена за испоручену 

количину топлотне енергије (без ПДВ) 
 
 2. Фиксни део цене, по правилу, покрива 
следеће трошкове пословања: 

- материјала (без трошкова енергената,  
наведених у 2. тачки овог прилога), 

- услуга, 
- радне снаге, 
- текућег и инвестиционог одржавања, 
- амортизације, 
- исправка вредности потраживања, 
- издатке финансирања, 
- друге трошкове пословања. 

 
 Трошкови материjала укључују помоћни 
материјал, отпис поломљеног инвентара, канцеларијски 
материјал и стручну литературу, пописне разлике за 
материјал, ревалоризације трошкова потрошње 
материјала и поломљеног инвентара те друге трошкове 
материјала. 
 Трошкови услуга укључују услуге за добијање 
енергије, трошкове транспортних услуга, закупнине, 
повратне трошкове у вези са радом, трошкове услуга 
платног промета и банкарских услуга, трошкове 
интелектуалних услуга, премије осигурања и трошкове 
других услуга. 
 Трошкови радне снаге обухватају трошкове 
бруто зарада, накнаде зарада, доприноса на терет 
послодавца, путних трошкова и сл. 
 Текуће и инвестиционо одржавање мора 
омогућити нормалан рад система и његово коришћење до 
краја предвиђеног животног века. Трошкови одржавања 
укључују трошкове набавке резервних делова за 
постројења и уређаје, замене делове опреме и средстава и 
материјал за одржавање основних средстава, као и услуге 
у вези са одржавањем средстава рада. 
 Амортизација се по правилу обрачунава по 
амортизационим стопама, које доноси сам енергерски 
субјект. 
 Исправка вредности oбезвређених 
потраживања по међународним 
рачуноводственим стандардима, укључују отписе 
потраживања до висине, која не прелазе 3% нивоа 
годишње фактуриcане реализације. 
 Издаци финансирања обухватају све издатке, 
повезане са финансирањем основне делатности 
предузећа. 
 Годишњу стопу добити одређује оснивач у 
годишњем плану предузећа. 
 Други издаци (трошкови) пословања 
обухватају давања за заштиту животне средине, за лична 
заштитна средства, алат и ситан инвемтар, трошкове 
семинара и стручног усавршавања, претплате на стручну 
литературу, и остало. 
 
а) Промене фиксног дела цене израчунава се по 
следећој формули: 
 
FC=FCo x ( a x P/Po + b x I/Io ) 
а +б =1 
  

 Уз следећа значења: 
FC = Нова цена за прикључену грејну 

површину, у дин/м2/месецу (без ПДВ), 
FCo = Изворна цена за прикључену грејну 

површину, у дин/м2/месецу (без ПДВ), 
P = Просек месечне бруто зараде у Републици 

Србији , 
Po = Изворна месечна бруто зарада у Републици 

Србији, 
I = Индекс цена на мало у Републици Србији у 

праћеном периоду, 
Io = Изворни индекс цена на мало у Републици 

Србији, 
а = Пондер месечних бруто плата у Републици 

Србији, 
b = Пондер индекса цена на мало у Републици 

Србији, 
 
 Нова цена за прикључeну грејну површину 
(FC) је цена, која је израчуната на основу ове 
методологије и мења се са променом улазних параметара. 
 Изворна цена за прикључену грејну 
површину (FCo) је цена, која је одређена као изворна 
цена за прикључену грејну површину, у складу са овим 
тарифним системом. 
 Просек месечне бруто зараде у Републици 
Србији (P) је просек за месец који претходи месецу у ком 
се тражи корекција. Извор податка о висини месечних 
бруто зарада је Статистички завод Републике Србије. 
 Изворна месечна бруто зарада у Републици 
Србији (Pо) је израчуната као просек месечних бруто 
зарада у претходној календарској години пре изворног 
датума за који се одређује изворна цена. Извор података 
о висини месечних зарада је Статистички завод 
Републике Србије. 
 Индекс цена на мало у Републици Србији у 
посматраном периоду (I) је индекс цена на мало у 
Републици Србији у месецу који претходи захтеву за 
корекцију. Извор података о индексу цена на мало је 
Статистички завод Републике Србије. 
 Изворни индекс цена на мало у Републици 
Србији (Io) је индекс цена на мало у Републици Србији у 
децембру претходне календарске године. Извор података 
о индексу цена на мало је Статистички завод Републике 
Србије. 
 Пондер месечних бруто зарада у Републици 
Србији (а) представља удео бруто зарада у структури 
фиксних трошкова енергетског субјекта (Извор: биланс 
успеха енергетског субјеката у предходној години). 
 Пондер индекса цена на мало у Републици 
Србији (b) представља удео осталих фиксних трошкова 
(без бруто зарада) у структури фиксних трошкова 
енергетског субјекта. 
 Збир пондера индекса цена и пондера месечних 
бруто зарада мора бити једнак 1. 
 
 б) Нови фиксни део цене се израчунава и 
усклађује једанпут годишње, а по потреби и чешће, 
уколико раст цена на мало пређе 15%. 
 

Пример бр.2 – промена фиксног дела цене 
 
 У случају промене величине трошкова који 
одређују фиксни део цене грејања, мењаће се и цена за 
прикључену грејну површину према горе наведеној 
формули. 

FCo = 23,72 дин/м2/месецу - Изворна цена за  
прикључену грејну површину (без ПДВ) 

a = 0,4811 - Пондер месечних бруто плата у  
Републици Србији; 

b = 0,5189 - Пондер индекса цена на мало у  
Републици Србији; 
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P = 44.000 дин. – Нови просек месечне бруто  
зараде у Републици Србији на основу које се формира 
нова цена грејања , 

Po = 43.040 дин. - Изворна месечна бруто  
зарада у Републици Србији на основу које је формирана 
постојећа цена грејања, 

I = 1,06 - Индекс цена на мало у Републици  
Србији у праћеном периоду на основу које се формира 
нова цена грејања, 

Io = 1,00 - Изворни индекс цена на мало у  
Републици Србији на основу је формирана постојећа 
цена грејања, 

FC = 23,72 x (0,4811 x 44.000/43.040 + 0,5189 x 
1,06/1,00) 

FCp = 24,71 дин/м2/месецу - Нова цена за 
прикључену грејну површину (без ПДВ) 
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На основу члана 43. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр.7/08 и 3/13), 
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 23. 
септембра 2013. године, донела је 

 
O Д Л У К У 

О ПРАВУ НА БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ НА 
ГРАДСКИМ И ПРИГРАДСКИМ ЛИНИЈАМА НА 

ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БОР 
 

Члан 1. 
          Овом одлуком прописују се услови за признавање 
права на бесплатан превоз на граским и приградским 
линијама на подручју општине Бор, и начин остваривања 
тог права.  
 

Члан 2. 
          Право на бесплатан превоз на граским и 
приградским линијама на подручју општине Бор имају 
следећа лица: 

1. Ученици основних школа, и запослени у  
основном и средњем образовању; 

2. Деца и њихови пратиоци ради похађања  
припремног предшколског програма; 

3. Лица старија од 70 година; 
4. Слепи, оболели од МПС и церебралне 

парализе, дистрофије, параплегије и њихови пратиоци; 
5. Ратни и мирнодопски војни инвалиди; 
6. Цивилни инвалиди рата; 
7.  Лица ометена у развоју и њихови пратиоци,  

на основу решења о категоризацији или  мишљења 
интерресорне комисије; 

8. Корисници народне кухиње. 
 

Члан 3. 
Лица из члана 2. ове одлуке право на бесплатан 

превоз остварују само по једном основу,  под условом да 
имају пребивалиште  на територији општине Бор. 
 

Члан 4. 
Захтеви за  оставривање права  на бесплатан 

превоз у градском и приграском  аутобуском саобраћају  
подносе се Општинској управи Општине Бор-Одељењу 
за привреду и друштвене делатности (у даљем тексту: 
надлежно Одељење), које одлучује  о захтеву и издаје 
потврду о праву на бесплатан превоз. 

Уз захтев се подноси: 
- 2 фотографије, 
- фотокопија личне карте, 
- докази издати  од надлежног органа за  

оставривање права.  
                

Члан 5. 
Легитимацију за бесплатан превоз по овој 

одлуци, издаје предузеће са којим је општина Бор  
закључила уговор о превозу,  а на основу потврде из 
члана 4. ове одлуке.  

Легитимација  се издаје на  прописаном образцу 
и иста важи на лично име и непреносива је. 
 

Члан 6. 
Право на бесплатан превоз престаје губитком 

својства из члана 2. ове одлуке, пресељењем на 
територију друге општине - града и смрћу лица.  
          О променама које су од утицаја за признавање 
права по овој одлуци подноси се пријава у року од 15 
дана од дана настанка, надлежном Одељењу из члана 4. 
ове одлуке. 

Члан 7. 
          Надлежно Одељење води евиденцију издатих 
потврда.  
          Овлашћени превозник води евиденцију о издатим 
легитимацијама. 
 

Члан 8. 
          Издата легитимација важи за годину у којој је 
издата, осим за ђаке, наставно и ненаставно особље, која 
важи за текућу  школску годину. 
 

Члан 9. 
          Средства за спровођење ове одлуке обезбеђују се 
буџетом општине Бор.  
 

Члан 10. 
          О спровођењу ове одлуке стара се надлежно 
Одељење.  
 

Члан 11. 
          Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу општине Бор".  
 
Број: 344-156/2013-I 
у Бору, 23. септембра 2013. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
                                                                                           
ПРЕДСЕДНИК, 

                                                             Добрица Ђурић, с.р. 
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На основу члана 52. Закона о планирању и 

изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09, 64/10 
и 24/11) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени 
лист општине Бор'', бр. 7/08 и 3/13), Скупштина општине 
Бор, на седници одржаној дана 23. септембра 2013. 
године, донела је 
 

О Д Л У К У  
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ 

ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ БОР 
 

Члан 1. 
У Одлуци о образовању Комисије за планове 

Општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 8/12 и 
10/2013) у члану 4. тачке 3), подтачка  (1) мења се и 
гласи:  

''(1) Петар Живковић, дипломирани инжењер 
архитектуре, Пројектни биро ''Црта'', Књажевац, лиценца 
ИКС број: 200 0743 04, 300 1693 03 и 400 1071 03 - на 
Предлог Министарства  грађевинарства ни урбанизма 
број: 119-01-00189/2012-05 од 30.07.2013. године;'' 
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Члан 2. 
Ова одлука  ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу општине Бор''. 
 

 Број: 350-268/2013-I 
У Бору, 23. септембра 2013. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
                                                                                          

                                    ПРЕДСЕДНИК,                                                 
                                                 Добрица Ђурић, с.р. 
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На основу члана  41. Закона о запошљавању за 

случај незапослености („Службени гласник РС“ бр. 36/09 
и 88/2010) и члана  43. Статута општине Бор („Службени 
лист општине Бор“, број 7/08 и 3/13), уз прибављен 
Предлог Локалног савета за запошљавање број : 06-
98/2013-I-01  од  4.9.2013. године, Скупштина општине 
Бор, на седници одржаној дана 23. септембра 2013. 
године, донела је  
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА  ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА 

ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ БОР ЗА 2013. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
            У Локалном  акционом плану запошљавања 
општине Бор за 2013. годину, који је саставни део 
Одлуке о усвајању Локалног акционог плана 
запошљавања општине Бор за 2013. годину („Службени 
лист општине Бор“ бр. 3/2013) мењају се следећи делови:  
 
 
 

1. у глави 2.2. Програми и мере ставка 1. мења се  
и гласи: 
 
„ПОДРШКА ПРЕДУЗЕТНИШТВУ КРОЗ СУБВЕНЦИЈУ 
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
НЕЗАПОСЛЕНИХ ПРЕМА КРИТЕРИЈУМИМА 
НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗАПОШЉАВАЊА НА 
НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА. 
Очекивани резултат ове мере треба да буде запошљавање 
18 незапослених на неодређено време уз доделу 
субвенције од 100.000,00 динара по једном запосленом, 
односно укупно 1.800.000,00 динара које обезбеђује 
Буџетски фонд за подстицај запошљавању општине 
Бор..“ 
 

2. ставка 2. мења се и гласи: 
 

„ПОДРШКА САМОЗАПОШЉАВАЊУ 
НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ПРЕМА КРИТЕРИЈУМИМА 
НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗАПОШЉАВАЊА. 
Очекивани резултат ове мере треба да буде 20 додељених 
субвенција по 160.000,00 динара средствима Буџетског 
фонда општине Бор за подстицај запошљавању у износу 
од укупно 3.200.000,00 динара „. 
 

3. део „Табела приоритета, мера и активности за 
реализацију Локалног акционог плана запошљавања  
општине Бор за 2013. годину“ мења се и гласи: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Табела приоритета, мера и активности за реализацију Локалног акционог плана запошљавања  општине Бор за 2013. годину 
 

Програми, 
мере,активнос
ти 
 

Очекивани 
резултат 

Индикатори Носиоци 
активности и 
рок 

Потребна 
финансиј
ска 
средства 

Планирани извори финансирања 
 
Буџет 
општине 
 

Донације, 
кредити 
и друго 

Републички 
буџет 
 

 
Циљ 1: Повећано запошљавање кроз активне мере запошљавања које подржава НАПЗ 2013. 
1.1.Програм 
доделе 
субвенција 
послодавцима 
за отварање 
нових 
радних места 

Повећано 
запошљавање 
код 
послодаваца. 
Запослено 
18 лица на 
неодређено 
време  

Број и 
структура 
послодаваца 
корисника 
субвенције. 
Број 
и структура 
запослених 
уз 
субвенцију 
послодавцу 

НСЗ и ЛСЗ 
 

1.800.000 1.800.000   

1.2. Програм 
субвенционис
аног 
самозапошљав
ања 
незапослених 
 

Повећан 
број  
предузетника 
кроз 
самозапошљава
ње 20 
незапослених  

Број 
потписаних 
уговора о 
самозапошљ
авању  

НСЗ и ЛСЗ 
 

3.200.000 3.200.000   

1.3. Остали 
програми 
активних мара 
запошљавања 

Према програму 
и одобраним 
квотама НСЗ 

Број 
корисника 

НСЗ Према 
програму 
НСЗ 

  Према програму НСЗ 

Циљ 2: Појачана веза школа, послодаваца и локалне заједнице 
 
2.1. Развој 
функционално

Рад 3 одељења 
функционалног 

Број ученика, 
реализација 

Општина, ЛСЗ, 
НСЗ, школе 

  ИПА Министарство просвете, 
НСЗ 
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г основног 
образовања 
одраслих – 
пројекат 
«Друга 
шанса» 

основног 
образовања 
одраслих у ОШ 
«Вук Караџић» 

наставног 
плана 

2.2. Изградња 
система 
каријерног 
вођења и 
професионалн
е оријентација 
на локалном 
нивоу –
подршка 
Канцеларији 
за младе, 
базним и 
менторским 
школама 

Нови 
потписници  
Протокола о 
сарадњи, 
Доношење и 
реализација 
Акционог плана 
ПО у општини, 
Успостављање 
ТиПО на нивоу 
општине,  
Повећан број 
тимова за 
каријерно 
вођење и 
професионалну 
оријентацију у 
школама, инфо 
пулт у 
Канцеларији за 
младе, 
Ојачан Центар 
за информисање 
и 
професионално 
саветовање 
(ЦИПС) у 
Филијали НСЗ  

Број 
активних 
школа и 
тимова за 
каријерно 
вођење и 
професионал
ну 
оријентацију, 
број 
реализовани
х програма, 
реалних 
сусрета, 
радионица и 
др., број 
нових 
потписника 
Протокола, 
број 
креираних 
услуга ПО, 
функциониса
ње инфо 
пулта и 
ЦИПС, број 
и структура 
обухваћених 
ученика и 
других 
корисника 

НСЗ, школе, 
Канцеларија за 
младе, НВО, 
привредне и 
друге 
организације, 
Регионална 
привредна 
комора, 
Удружење 
предузетника 

Према 
пројекту 
Министа
рства 
просвете, 
Министа
рства 
омладине 
и ГИЗ 

 ГИЗ Министарства просвете и 
омладине 
НСЗ 

2.3.Усаглашав
ање уписне 
политике 
средњих 
школа са 
потребама 
привреде и 
тржишта рада 

Усклађена 
уписна 
политика 
средњих школа 
са потребама 
привреде и 
тржишта рада 

Усклађен 
упис 

Привреда, 
Општина, ЛСЗ, 
НСЗ, школе, 
Регионална 
привредна 
комора 

    

2.4. 
Унапређење 
извођења 
праксе 
ученика и 
студената 

Повећан број 
организација у 
којима се одвија 
пракса ученика 
и студената 
 

Број 
организација 
које су 
потписале 
уговора за 
организовањ
е праксе 
Број  ученика 
и студената 
на стручној 
пракси 

Средње школе, 
факултет, 
предузећа и 
установе, 
Регионална 
привредна 
комора, 
Удружење 
предузетника, 
НСЗ 

Према 
потреби 
и 
потписан
им 
уговорим
а  

   

2.5. Подршка  
Регионалном  
центру за 
континуирано 
образовање 
одраслих 

Реализација 
програма обуке 
и каријерног 
саветовања 

Број 
програма, 
број 
полазника 

Општина, ЛСЗ, 
НСЗ, школе, 
РПК, Техничка 
школа - 
Регионални 
центар 

  Заинтересов
ани 
корисници, 
НСЗ 

Министарство просвете 
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2.6. Подршка 
за 
констуитуиса
ње и развој 
Регионалног 
центра за 
професионалн
о 
оспособљавањ
е и 
запошљавање 
инвалида 

Реализација 
програма 
професионалног 
оспособљавања 
инвалида 

Број 
програма, 
број 
полазника 

Општина, ЛСЗ, 
НСЗ, школе, 
Регионални 
центар 

   Министарство за рад, 
социјалну политику и 
запошљавање 

 
Циљ 3: Јачање улоге и оспособљености Локалног савета запошљавања за општину Бор и Филијале НСЗ 
 
3.1. 
Унапређење 
капацитета 
ЛПЗ општине 
Бор за 
коришћење 
података о 
потребама 
тржишта рада 
и  за 
коришћење 
инструмената 
Европске 
стратегије 
запошљавања 

Локални савет 
за запошљавање 
оспособљен да 
тумачи податке 
о потребама 
тржишта рада и 
да проналази 
одговоре на 
проблем 
незапослености. 
ЛСЗ 
припремљен за 
ефикасно 
коришћење 
могућности за 
финансирање у 
оквиру ИПА 
фондова из IV 
компоненте 

Број 
обучених 
чланова 
Локалног 
савета 

ЛСЗ, МРЗСП 
НСЗ 
 

   МРСПЗ 
НСЗ 

Твининг пројекат 

3.2. Развој 
ЛСЗ у смислу 
оснивања 
локалног 
савета за 
запошљавање 
за подручје 
више општина 

Формиран ЛСЗ 
за више 
општина 
округа/региона 

Број 
обухваћених 
општина, 
реализација 
програма 
рада ЛСЗ за 
више 
општина 

ЛСЗ, општина, 
округ, НСЗ, 
Регионална 
привредна 

комора 

    

3.3 Даље 
организационо
, техничко и 
кадровско 
оспособљавањ
е  Филијале 
НСЗ за 
реализацију 
ЛАПЗ 

Филијала НСЗ 
више 
оспособљена за 
подршку 
реализацији 
ЛАПЗ 

 НСЗ 
МРСПЗ 

Према 
програму 
НСЗ 

  Према програму МРСПЗ и 
НСЗ 

 
                                                                 

Члан 2. 
          Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу општине Бор“ 

 
Број: 10-7/2013-I 
У Бору, 23. септембра 2013.године  

 

 
 
 
 
 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
ПРЕДСЕДНИК,  

Добрица Ђурић, с.р. 
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На основу члана 61. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-
.испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС и 
50/13-одлука УС), 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 и 3/13), Скупштина Општине Бор, на 
седници одржаној дана 23. септембра 2013. године, 
донела је  

О Д Л У К У  
О ИЗРАДИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА КП 
БР. 800/2 КО БОР 1 ЗА ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКАТ 
„MESSER TEHNOGAS“ АД У УЛИЦИ МИЛАНА 

ВАСИЋА ПЕРИЦЕ У БОРУ 
 

Члан 1. 
Овом одлуком приступа се изради 

урбанистичког пројекта за к.п. бр. 800/2 КО Бор 1 у 
улици Милана Васића Перице у Бору. Катастарска 
парцела је уједно и грађевинска парцела привредног 
субјекта „MESSER TEHNOGAS“ а.д. 

Предметна парцела налази се у границама 
Генералног урбанистичког плана Бора („Службени лист 
општина“, бр. 6/82 и 14/03). 

Урбанистички пројекат има за циљ да 
урбанстички разради тј. дефинише намене постојећих и 
планираних објеката и припадајуће парцеле, а све у 
оквиру плановима дефинисаних компатибилности. 

Урбанистички пројекат израђује се на овереном 
катастарско-топографском плану и треба да садржи: 

1) ситуационо решење, композициони план  и 
партерно, односно пејзажно решење; 

2) идејна урбанистичка и архитектонска решења 
објеката; 

3) приказ постојеће сапбраћајне и комуналне 
инфраструктуре са предлозима прикључака на спољну 
мрежу; 

1) опис, технички опис и објашњење решења из  
урбанистичког пројекта. 
 

Члан 2. 
Рок за израду предметног урбанистичког 

пројекта је 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 
Средстава за израду урбанистичког пројекта 

обезбеђује инвеститор. 
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу општине Бор''. 
 
Број: 350-269/2013-I 
У Бору, 23. септембра 2013. године  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

                                                                                                             
ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                           

Добрица Ђурић, с.р. 
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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 
23. септембра 2013. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОР 
 
I 

 Ивица Николић, одборник из Бора, изабран је за 
заменика председника Скупштине општине Бор. 

 
II 

 Мандат изабраног заменика председника 
Скупштине општине Бор траје од 23.9.2013. године до 
истека мандата Скупштине општине Бор. 
 

III 
Ову одлуку објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 
 
Број: 02-30/2013- I 
У Бору, 23. септембра 2013. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

                                                                                         
   ПРЕДСЕДНИК,                         
                                              Добрица Ђурић,с.р. 
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На основу члана 76. Закона о буџетском 

систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 63/13-испр.) и члана 43. 
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 
7/08 и 3/13), Скупштина општине Бор, на седници 
одржаној дана 23. септембра 2013. године, донела је 

 
З А К Љ У Ч А К  

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ 
БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН 2013. ГОДИНЕ 

 
I 

Усваја се Извештај о извршењу буџета за 
период јануар-јун 2013. године. 

 
II 

 Овај закључак објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''.  
 
Број: 401-683/2013-I 
У Бору, 23. септембра 2013. године 

 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ БОР 

 
ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                           

Добрица Ђурић, с.р. 
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На основу члана 50. Закона о јавним 
предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 119/12) и 
члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист 
општине Бор'', бр. 7/08 и 3/13), Скупштина општине Бор, 
на седници одржаној 23. септембра 2013. године, донела 
је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на  Програм о изменама 

Програма пословања  Јавног комуналног предузећа 
''3. октобар'' Бор за 2013. годину 

 
I 

Даје се сагласност на  Програм о изменама 
Програма  пословања Јавног комуналног предузећа ''3. 
октобар'' Бор за 2013. годину, који је донео Управни 
одбор Јавног комуналног предузећа ''3. октобар'' Бор, на 
седници одржаној 26.07.2013. године, под бројем 630. 

 
II 

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

 
Број: 023-32/2013-I 
У Бору, 23. септембра 2013. године                 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР     

     
ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                           

Добрица Ђурић, с.р.       
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На основу члана 50. Закона о јавним 

предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 119/12) и 
члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист 
општине Бор'', бр. 7/08 и 3/13), Скупштина општине Бор, 
на седници одржаној 23. септембра 2013. године, донела 
је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на  Програм о изменама и 

допунама Програма пословања  Јавног комуналног 
предузећа ''Топлана'' Бор за 2013. годину 

 
I 

Даје се сагласност на Програм о изменама и 
допунама  Програма пословања Јавног комуналног 
предузећа ''Топлана'' Бор за 2013. годину, који је донео 
Управни одбор тог предузећа, на седници одржаној 
15.08.2013. године, под бројем 15/2-2013. 

 
II 

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

 
Број: 023-38/2013-I 
У Бору, 23. септембра 2013. године                 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                           

Добрица Ђурић, с.р. 
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На основу члана 50. Закона о јавним 

предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 119/12) и 
члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист 
општине Бор'', бр. 7/08 и 3/13), Скупштина општине Бор, 
на седници одржаној 23. септембра 2013. године, донела 
је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на  Програм о изменама и 
допунама Програма пословања Јавног предузећа 

''Зоолошки врт'' Бор  за 2013. годину 
 
I 

Даје се сагласност на  Програм о изменама и 
допунама Програма  пословања Јавног предузећа 
''Зоолошки врт'' Бор за 2013. годину, који је донео 
Управни одбор Јавног предузећа ''Зоолошки врт'' Бор, на 
седници одржаној 22.07.2013. године, под бројем 485/13. 

 
II 

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

 
Број: 022-97/2013-I 
У Бору, 23. септембра 2013. године                 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
 
ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                           

Добрица Ђурић, с.р. 
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На основу члана 50. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12) и 
члана 43. Статута општине Бор („Службени лист 
општине Бор“, бр. 7/08 и 3/13), Скупштина општине Бор, 
на седници одржаној 23. септембра 2013. године, донела 
је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на  Програм о изменама 

Програма пословања Jавног предузећа ''Борски 
туристички центар'' Бор  за 2013. годину 

 
I 

Даје се сагласност на  Програм о изменама 
Програма  пословања Јавног предузећа ''Борски 
туристички центар'' Бор за 2013. годину, који је донео 
Управни одбор тог предузећа, на седници одржаној 
04.9.2013. године, под бројем 735/13. 

 
II 

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

 
Број: 022-117/2013-I 
У Бору, 23. септембра 2013. године                 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР                                                         

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                           
Добрица Ђурић, с.р. 
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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 и 3/13), Скупштина општине Бор, на седници  
одржаној  дана  23. септембра 2013. године,  донела је  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Одлуку о допуни Статута 

Јавног предузећа ''Штампа, радио и филм'', Бор 
 

 
I 

 Даје се сагласност на на Одлуку о допуни 
Статута Јавног предузећа ''Штампа, радио и филм'', Бор, 
коју је донео Управни одбор тог предузећа на седници 
одржаној 11.9.2013. године. 

 
II 

Ово решење објавити у ''Службеном листу  
општине Бор''. 
 
Број: 110-49/2013-I 
У Бору, 23. септембра 2013. године 
 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БОР 
                                             
                        ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                               
                    Добрица Ђурић, с.р. 
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На основу члана 43. Статута општине Бор 

(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08 и 3/13), 
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 23. 
септембра 2013. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

о разрешењу члана Комисије за стамбене односе 
 
I 

Радомир Миловановић, разрешава се  дужности 
члана Комисије за стамбене односе. 

 
II 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
  
Број: 02-31/2013-I 
У Бору, 23. септембра 2013. године 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР                                                                                    

  
ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                           

Добрица Ђурић, с.р. 
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На основу члана 43. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08 и 3/13), 
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 23. 
септембра 2013. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

о избору члана Комисије за стамбене односе 
 
I 

Др Предраг Балашевић, бира се за члана 
Комисије за стамбене односе. 
 

II 
 Мандат изабраног члана Комисије за стамбене 
односе траје до истека мандата Скупштине општине. 

 
III 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 02-32/2013-I 
У Бору, 23. септембра 2013. године 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР                                                         

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                        
Добрица Ђурић, с.р. 
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На основу члана 43. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08 и 3/13), 
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 23. 
септембра 2013. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о разрешењу председника Савета за друштвене 

делатности  
 
I 

Јелена Видојковић, разрешава се дужности 
председника Савета за друштвене делатности. 

 
II 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 02-33/2013-I 
У Бору, 23. септембра 2013. године 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР                                                         

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                           
Добрица Ђурић, с.р. 
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На основу члана 43. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08 и 3/13), 
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 23. 
септембра 2013. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о избору председника Савета за друштвене 

делатности 
 
I 

Драгица Вељковић, бира се за председника 
Савета за друштвене делатности. 

 
II 

Мандат изабраног председника Савета за 
друштвене делатности траје до истека мандата 
Скупштине општине. 

 
III 

Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
  
Број: 02-34/2013-I 
У Бору, 23. септембра 2013. године 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР                                                         

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                           
Добрица Ђурић, с.р. 
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На основу члана 43. Статута општине Бор 

(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08 и 3/13), 
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 23. 
септембра 2013. године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о разрешењу члана Савета за заштиту животне 

средине  
 
I 

Милован Ступар, разрешава се дужности члана 
Савета за заштиту животне средине. 

 
II  

 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 02-35/2013-I 
У Бору, 23. септембра 2013. године 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР                                                                                    
  

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                           
Добрица Ђурић, с.р. 
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На основу члана 43. Статута општине Бор 

(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08 и 3/13), 
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 23. 
септембра 2013. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о избору члана Савета за заштиту животне средине 

 
I 

Адријана Пуповац, бира се за члана Савета за 
заштиту животне средине. 

 
II 

 Мандат изабраног члана Савета за заштиту 
животне средине траје до истека мандата Скупштине 
општине. 

 
III 

Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 02-36/2013-I 
У Бору, 23. септембра 2013. године 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР                                                                                    

  
ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                           

Добрица Ђурић, с.р. 
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На основу члана 43. Статута општине Бор 

(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08 и 3/13), 
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 23. 
септембра 2013. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

о разрешењу заменика председника и члана Комисије 
за кадровска питања, одликовања и друга јавна 

признања  
 
I 

Разрешавају се дужности у Комисији за 
кадровска питања, одликовања и друга јавна признања: 

1. Саша Вукадиновић, заменик председника; 
2. Јелена Видојковић, члан. 
 

II  
 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 02-37/2013-I 
У Бору, 23. септембра 2013. године 
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На основу члана 43. Статута општине Бор 

(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08 и 3/13), 
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 23. 
септембра 2013. године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о избору заменика председника и члана Комисије за 

кадровска питања, одликовања и друга јавна 
признања  

 
 
I 

У Комисију за кадровска питања, одликовања и 
друга јавна признања бирају се: 

 
1.  Милинко Никодијевић, за заменика 

председника; 
2. Снежана Арсов, за члана. 
 

II 
Мандат изабраног заменика председника и 

члана Комисије за кадровска питања, одликовања и друга 
јавна признања траје до истека мандата Скупштине 
општине. 

III 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 02-38/2013-I 
У Бору, 23. септембра 2013. године 
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На основу члана 43. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08 и 3/13), 
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 23. 
септембра 2013. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о разрешењу члана Савета за урбанизам, стамбене 

послове, комуналне делатности и грађевинско 
земљиште 

 
I 

Саша Вукадиновић, разрешава се дужности 
члана Савета за урбанизам, стамбене послове, комуналне 
делатности и грађевинско земљиште. 
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II 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
  
Број: 02-39/2013-I 
У Бору, 23. септембра 2013. године 
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На основу члана 43. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08 и 3/13), 
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 23. 
септембра 2013. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о избору члана Савета за урбанизам, стамбене 
послове, комуналне делатности и грађевинско 

земљиште 
 
I 

Жарко Тимотијевић, бира се за члана Савета за 
урбанизам, стамбене послове, комуналне делатности и 
грађевинско земљиште. 

 
II 

 Мандат изабраног члана Савета за урбанизам, 
стамбене послове, комуналне делатности и грађевинско 
земљиште траје до истека мандата Скупштине општине. 
 

III 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 02-40/2013-I 
У Бору, 23. септембра 2013. године 
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На основу члана 43. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08 и 3/13), 
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 23. 
септембра 2013. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о разрешењу заменика председника Савета за 

привреду и приватно предузетништво 
 
I 

Милован Ступар, разрешава се  дужности 
заменика председника Савета за привреду и приватно 
предузетништво. 

II 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 02-41/2013-I 
У Бору, 23. септембра 2013. године 
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На основу члана 43. Статута општине Бор 

(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08 и 3/13), 
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 23. 
септембра 2013. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

о избору заменика председника Савета за привреду и 
приватно предузетништво 

 
I 

Видоје Адамовић, бира се за заменика 
председника Савета за привреду и приватно 
предузетништво. 

II 
 Мандат изабраног заменика председника Савета 
за привреду и приватно предузетништво траје до истека 
мандата Скупштине општине. 

 
III 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 02-42/2013-I 
У Бору, 23. септембра 2013. године 
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На основу члана 43. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08 и 3/13), 
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 23. 
септембра 2013. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

о разрешењу председника Комисије за информисање, 
развој и примену информатичке технологије  

 
I 

Ненад Вушовић, разрешава се дужности 
председника Комисије за информисање, развој и примену 
информатичке технологије. 

 
II 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 02-43/2013-I 
У Бору, 23. септембра 2013. године 
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На основу члана 43. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08 и 3/13), 
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 23. 
септембра 2013. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о избору председника Комисије за 

информисање, развој и примену информатичке 
технологије 

 
I 

Ивица Николић, бира се за председника 
Комисије за информисање, развој и примену 
информатичке технологије. 

 
II 

Мандат изабраног председника Комисије за 
информисање, развој и примену информатичке 
технологије траје до истека мандата Скупштине 
општине. 

III 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 
 
Број: 02-44/2013-I 
У Бору, 23. септембра 2013. године 
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На основу члана 41. Закона о култури 

(''Службени гласник РС'', бр. 72/09) и члана 43. Статута 
општине Бор (''Службени лист општинe Бор'', бр. 7/08 и 
3/13), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
дана 23. септембра 2013. године, донела је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу  председника Управног одбора Народне 
библиотеке Бор 

 
I 

 Разрешава се Александар Миликић, дужности 
председника Управног одбора Народне библиотеке Бор, 
на лични захтев. 

                  
II 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 022-85/2013-I 
У Бору, 23. септембра 2013. године   
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На основу члана 41. Закона о култури 

(''Службени гласник РС'', бр. 72/09) и члана 43. Статута 
општине Бор (''Службени лист општинe Бор'', бр. 7/08 и 
3/13), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
дана 23. септембра 2013. године, донела је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању председника Управног одбора Народне 
библиотеке Бор 

 
I 

 Именује се Ирина Кагадејев Стевановић, за 
председника Управног одбора  Народне библиотеке Бор. 
    

Мандат именованој траје до истека мандата 
Управног одбора који је именован Решењем број: 022-
153/12-I од 4.12.2012. (''Службени лист општине Бор'', бр. 
13/12). 

 II 
 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 022-132/2013-I 
У Бору, 23. септембра 2013. године   
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На основу члана 43. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08 и 3/13) 
Скупштина општине Бор, на седници одржаној 23. 
септембра 2013. године, донела је 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о именовању чланoва Скупштине Самачког смештаја 

Д.О.О. Бор 
 

I 
 У Скупштину ''Самачког смештаја'' Д.О.О. Бор, 
као представници општине Бор, именују се за чланове: 
 

1. Раде Проловић и 
2. Будимир Портић. 

 
II 

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

 
Број: 022-102/2013-I 
У Бору, 23. септембра 2013. године         
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ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                           
Добрица Ђурић, с.р. 
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На основу члана 35. Закона о јавним 

предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 119/12), члана 
192. Закона о општем управном поступку (''Службени 
лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени гласник РС'', бр. 
30/10) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист 
општине Бор'', бр. 7/08 и 3/13), Скупштина општине Бор, 
на седници одржаној дана 23. септембра 2013. године, 
донела је  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о престанку мандата вршиоца дужности директора  

Јавног предузећа ''Зоолошки врт'' Бор 
 
 
I 

 Климету Биткоском, дипломираном инжењеру 
металургије, из Бора, престаје мандат вршиоца дужности 
директора Јавног предузећа ''Зоолошки врт'' Бор, због 
истека мандата, даном доношења овог решења. 

 
II 

 Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у Службеном листу општине Бор. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Одредбом члана 27. Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа ''Зоолошки врт'' Бор (''Службени лист општине 
Бор'', бр. 9/11 ), Климе Биткоски именован је за вршиоца 
дужности директора Јавног предузећа ''Зоолошки врт'' 
Бор. Наведена Одлука донета је на седници Скупштине 
општине Бор која је одржана 27.9.2011. године. 

Имајући у виду горе наведено, Климету 
Биткоском, из Бора, је истекао мандат од годину дана на 
који је именован. 

Општинско веће општине Бор је, сагласно 
својим овлашћењима из члана 46. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07) и члана 
67. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', 
бр. 7/08 и 3/13), предложило Скупштини општине Бор да 
донесе решење о престанку мандата вршиоца дужности 
директора Јавног предузећа ''Зоолошки врт'' Бор. 
 Сходно напред наведеном Скупштина општине 
Бор одлучила је као у диспозитиву овог решења. 
 

Поука о правном средству: Против овог 
решења може се покренути управни спор, тужбом, у року 
од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се 
предаје Управном суду у Београду непосредно или преко 
поште. 
 
Број: 022-133/2013-I 
У Бору, 23. септембра 2013. године   
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На основу члана 42. Закона о јавним 

предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 119/12), члана 
192. Закона о општем управном поступку (''Службени 
лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени гласник РС'', бр. 
30/10) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист 
општине Бор'', бр. 7/08 и 3/13), Скупштина општине Бор, 
на седници одржаној дана 23. септембра 2013. године, 
донела је  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о именовању вршиоца дужности директора  

Јавног предузећа ''Зоолошки врт'' Бор 
 
I 

Именује се Борислав Миловановић, 
дипломирани машински инжењер, из Бора, за вршиоца 
дужности директора Јавног предузећа ''Зоолошки врт'' 
Бор, на период који није дужи од шест месеци, почев од 
дана доношења овог решења. 

 
II 

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 Досадашњем директору  Јавног предузећа 
''Зоолошки врт'' Бор, Климету Биткоском, из Бора, 
престао је мандат вршиоца дужности директора Јавног 
предузећа ''Зоолошког врта'' Бор, због истека мандата. 
 Код таквог стања потребно је поново именовати 
вршиоца дужности директора Јавног предузећа 
''Зоолошки врт'' Бор у складу са чланом 42. Закона о 
јавним предузећима. 
 Општинско веће општине Бор предложило је 
Борислава Миловановића, дипломираног машинског 
инжењера, из Бора, за именовање за вршиоца дужности 
директора Јавног предузећа ''Зоолошки врт'' Бор. 
 Сходно напред наведеном Скупштина општине 
Бор одлучила је као у диспозитиву овог решења. 
 

Поука о правном средству: Против овог 
решења може се покренути управни спор, тужбом, у року 
од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се 
предаје Управном суду у Београду непосредно или преко 
поште. 
 
Број: 022-134/2012-I 
У Бору, 23. септембра 2012. године   

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР                                                         

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                           
Добрица Ђурић, с.р. 
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