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2 
На основу члана 25. Закона о буџетском систему 

(«Службени гласник Рeпублике Србије», број 9/2002, 
87/2002, 61/2005, 66/2005, 62/2006, 63/2006,85/2006 и 
86/2006), члана 30. Закона о локалној самоуправи 
(«Службени гласник Републике Србије», број 9/2002, 
33/2004, 135/2004 и 62/06-др.закон) и члана 21. Статута 
општине Бор («Службени лист општина», број 11/2002, 
8/2003 и 4/2005) Скупштина општине  Бор  на седници 
одржаној дана 20.12.2007. године,  донела је 
 
 

О Д Л У К У 
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БОР ЗА 2008. ГОДИНУ 

 
 

I ОПШТИ ДЕО 
 

Члан 1. 
  
 Буџет општине Бор за 2008.годину састоји се од:
  
 -примања буџета општине Бор за 2008.годину, 
која се састоје од текућих прихода из класе 7, у износу од 
755.127.813 динара.  
 -издатака буџета општине Бор за 2008.годину, 
који се састоје од текућих расхода из класе 4 и капиталних 
расхода из класе 5, у износу 755.127.813 динара. 
 -примања од продаје финансијске 
имовине(приватизациони приходи) у износу од 2.500.000 
динара. 

 -примања од задуживања од пословних банака у 
износу од 47.000.000 динара. 
 -издатака за отплату главнице дуга у износу од 
41.100.000 динара. 

 
Члан 2. 

 
 У 2008. години приход од задуживања износи 
47.000.000 динара, а користиће се за финансирање и 
рефинансирање капиталних инвестиционих расхода 
општине Бор. 
   

Члан 3. 
 

 У сталну резерву буџета општине Бор у 
2008.години издваја се 0,2% прихода буџета у 2008.години, 
односно износ од  1.510.256 динара. 
 

Члан 4. 
 

 У текућу буџетску резерву оставља се 
нераспоређен износ прихода од  14.201.908 динара. 
 

Члан 5. 
 

 У 2008.години  расходи за отплату кредита и 
камата износе 46.101.100 динара. 
 

Члан 6. 
 Примања буџета општине Бор за 2008.годину 
остварују се по врстама ,  и то: 

 
 
 

 
 

 
 

Економска   План 
класификација Примања у динарима за 2008. 

1 2 3 
I Уступљени јавни приходи 582,540,263 

711100 Порез на доходак градјана 244,614,400 
711110 Порез на зараде 186,000,000 
711120 Порез на приходе од самосталне делатности 15,566,400 

711140 
Порез на приход од имовине(прих.од непокрет., на прих.од пољопр.и шумар. на 
земљ.) 6,048,000 

711190 Порез на друге приходе 37,000,000 
     

713310 Порез на наслеђе и поклон 1,683,600 
713420 Порез на капиталне трансакције(-на пренос апсолутних права) 35,141,700 

733151 
Текући трансфери од др.нивоа власти у кор.н.општина-доп.ср. из 
буџ.Републике 221,115,713 

733152 Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општна 20,000,000 
714441 Средства за противпожарну заштиту од напл.премије осигурања од пож. 500,000 
714514 Порези на моторна возила-год.накнада за друмска и ост.моторна возила 8,868,750 
714540 Накнада за загађивање животне средине и емисију штетних гасова 17,360,400 
714560 Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 2,612,500 
741511 Накнада за коришћење минералних сировина 30,643,200 
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Члан 7. 
 

                     Издаци буџета распоређују се по врстама, и то: 
  

Економска   План 
класификација Издаци у динарима за 2008. 

1 2 3 
      

410000 Издаци за запослене 275,014,052 
420000 Коришћење роба и услуга 173,878,108 
440000 Отплата камата 5,001,100 
450000 Субвенције 31,500,000 
460000 Трансфери осталим нивоима власти 94,769,009 
470000 Социјална заштита из буџета 7,450,000 
480000 Остали издаци 45,824,500 
499110 стална резерва 1,510,256 
499120 текућа резерва 14,201,908 
510000 Основна средства 64,878,880 
610000 Отплата главнице 41,100,000 

  У К У П Н О 755,127,813 
   

Члан 8. 

 
Примања буџета састоје се од: 
  

Економска   План 
класификација Врста примања у динарима за 2008. 

1 2 3 
  1.Примања без прихода од задуживања у износу од 708,127,813 
      
      
  2.Прихода од задуживања у износу од 47,000,000 
  У К У П Н О 755,127,813 

II Изворни јавни приходи 123,087,550 
713120 Порез на имовину 30,944,200 
714513 Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила 15,408,000 
714552 Борависна такса 1,500,000 
714570 Општинске комуналне таксе(за држање животиња,за држање   

  средстава за игру, за коришћење витрина ради излагања робе   
  ван пословног простора) 10,000 

716110 Комунална такса на фирму 19,555,200 
741150 Приходи од камата на средства буџета општине 2,800,000 
741530 Накнада за коришћење простора(јавне и слободне површине) и грађ.земљ. 33,451,200 
742152 Приходи од давања у закуп непокретности које користе   

  субјекти локалне самоуправе и др.буџ.корисници 2,650,400 
742153 Приходи од закупнине за грађ.земљиште у кор.нивоа општина 1,440,000 
742251 Општинске административне таксе 2,186,550 
742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 6,900,000 
742351 Приходи од обављања делатности општинских органа управе 345,600 
743351 Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина 110,000 
711180 Самодопринос уведен за територију општине 686,400 
744151 Текући добр.трансфери од физич.и правних лица у корист нив.општина 3,500,000 
745151 Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина 1,000,000 
772114 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 600,000 

III Примања од задуживања и продаје финансијске имовине 49,500,000 
911451 Примања од задуживања код посл.банака у земљи у корист нивоа општина 47,000,000 
921951 Приходи од продаје капитала у корист нивоа општина 2,500,000 

  У К У П Н О 755,127,813 
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Члан 9. 

 
                Укупна примања из члана 8 ове одлуке распоређују се на издатке буџета, и то:  

   
Економска   План 

класификација Издаци у динарима за 2008. 
1 2 3 

  1.Поједине издатке у износу од 693,314,549 
  2.Сталну буџетску резерву од 1,510,256 
  3.Текућу буџетску резерву од 14,201,908 
  4.Отплату кредита и камата у износу од 46,101,100 
  У К У П Н О 755,127,813 

 
Члан 10. 

   
 Издаци буџета по основним наменама, из одговарајућих извора, утврђени су на следећи начин: 
     

Економ.    
Издаци из 
средстава 

Издаци из 
додатних Укупна 

класифика. И з д а ц и буџета општине 
прих.орг. и 

уст. средства 
1 2 3 4 5 

410 Издаци за запослене 275,014,052 2,210,000 277,224,052 
411 Плате, накнаде и додаци за запослене 218,695,347 0 218,695,347 
412 Социјални доприноси ( на терет послодавца) 39,144,815 0 39,144,815 
413 Накнаде у натури (превоз радника) 160,000 0 160,000 
414 Социјална давања запосленима-отпремнине и помоћи 3,002,000 2,210,000 5,212,000 
415 Накнаде за превоз на посао и са посла 4,200,940 0 4,200,940 
416 Награде и други посебни расходи 8,910,950 0 8,910,950 
417 Додатак изабраним лицима-волонтерски рад 900,000 0 900,000 
420 Коришћење роба и услуга 173,878,108 34,802,987 208,582,095 
421 Стални трошкови 36,217,698 6,890,910 43,106,108 

4211 Услуге платног промета 1,500,000 0 1,500,000 
422 Трошкови за пословна путовања 2,216,500 605,540 2,817,540 
423 Опште услуге по уговору 40,305,300 6,628,629 46,917,429 

4239 Услуге по повереним комуналним пословима 37,500,000 0 37,500,000 
424 Специјализоване услуге 8,779,450 1,527,665 10,301,615 
425 Текуће поправке и одржавање 37,828,360 3,433,820 41,222,180 
426 Материјали 9,530,800 15,716,423 25,217,223 
440 Отплата камата 5,001,100 0 5,001,100 
441 Отплата домаћих камата 4,878,000 0 4,878,000 
444 Пратећи трошкови задуживања 123,100 0 123,100 
450 Субвенције 31,500,000 0 31,500,000 

4511 Текуће субвенције нефинансијским предузећима и орг. 18,000,000 0 18,000,000 

4512 
Капиталне субвенције нефинансијским предузећима и 
орг. 13,500,000 0 13,500,000 

460 
Трансфери осталим нивоима власти и 
орг.цоциј.осигурања 136,804,009 18,675,800 155,479,809 

4631 Трансфери осталим нивоима власти-школе, МЗ, цос.зашт. 94,769,009 556,000 95,325,009 

4651 
Дотације осталим непрофитним организ.-спортским 
организ. за       

  реализац.спортс.манифест.и масовни спорт и др.невл.орг. 42,035,000 18,119,800 60,154,800 
470 Социјална заштита из буџета 7,450,000 50,000 7,500,000 

4727 Студентске награде и стипендије и друга давања       
  у науци, култури и образовању, превоз и смештај ученика 7,000,000 0 7,000,000 

4729 Накнаде за социјалну заштиту 450,000 50,000 500,000 
480 Остали издаци 3,789,500 2,021,860 5,810,360 

482 
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа 
власти другом 639,500 1,621,860 2,260,360 

483 Новчане казне и пенали по решењима судова и суд.тела 2,100,000 400,000 2,500,000 
485 Накнада за одузето грађевинско земљиште 1,050,000 0 1,050,000 
484 Накнада штете настале услед елементар.непогода 0 0 0 
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510 Основна средства 64,878,880 184,840,576 249,719,456 
511 Издаци за нефинансијску имовину       

  зграде и грађевински објекти 45,182,900 164,105,000 209,287,900 
5113 Капитално одржавање зграда и објеката 2,750,000 11,459,056 14,209,056 
5114 Израда пројеката и просторног и урбанистичких планова 6,100,000 6,000,000 12,100,000 

512 Машине и опрема 9,830,980 3,076,520 12,907,500 
515 Остала основна средства 1,015,000 200,000 1,215,000 
523 Залихе робе за даљу продају 0 0 0 
610 Отплата главнице 41,100,000 0 41,100,000 
611 Отплата главнице домаћим кредиторима 41,100,000 0 41,100,000 

499000 Средства резерви 15,712,164 0 15,712,164 
499110 Стална резерва 1,510,256 0 1,510,256 
499120 Текућа резерва 14,201,908 0 14,201,908 

431 Употреба основних средстава-амортизација 0 1,270,000 1,270,000 
  УКУПНО БУЏЕТ 755,127,813 243,871,223 998,899,036 

        
    II  ПОСЕБАН  ДЕО    
        
    Члан 11.    
        
 Средства буџета у износу од 755.127.813 динара и средства од изворних активности буџетских корисника 

у износу од 243.871.223 динара распоређују се буџетским корисницима на следећи начин:  
         

Раздео Глава Broj  Ekon.  Корисници буџетских средстава и 
Издаци из 

средст. 
Издаци из 

додат. Укупна  

    поз. класиф. функционална класификација 
буџета 
општ. 

прих.орг. и 
уст. средства  

1 2 3 4 5 6 7 8  

1       

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР, 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ        

 

      Функција 110-Извршни и законодавни органи,       
      фискални и спољни послови       
   1 411 Плате, накнаде и додаци за запослене 7,209,552  7,209,552  
   2 412 Социјални доприноси (на терет послодавца) 1,290,516  1,290,516  
   3 414 Социјална давања запосленима-Накнаде  50,000  50,000  
   4 415 Накнаде за превоз на посао и са посла 150,000  150,000  

   5 416 
Нагр. и остали пос.расходи-накнаде одборн.и 
чл.ком. 1,020,000  1,020,000  

   6 417 Додатак изабраним лицима-волонтерски рад 900,000  900,000  
   7 421 Стални трошкови 672,000  672,000  
   8 422 Трошкови за пословна путовања 1,050,000  1,050,000  
   9 423 Опште услуге по уговору 6,210,000  6,210,000  
   10 424 Специјализоване услуге 2,050,000  2,050,000  
   11 425 Текуће поправке и одржавање 300,000  300,000  
   12 426 Материјали 3,190,000  3,190,000  
   13 4651 Дотације-средства за финанс.политичких странака 600,000  600,000  
   14 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте       
      од једног нивоа власти другом 352,000  352,000  
   15 483 Новчане казне и пенали по реш.судова и с.т. 1,500,000  1,500,000  
   16 484 Накнада штете настале услед елементар.непогода       
   17 485 Накнада штета за штету од стране органа власти 50,000  50,000  
    18 499110 Стална резерва 1,510,256   1,510,256  
    19 499120 Текућа резерва 14,201,908   14,201,908  
    20 512 Машине и опрема 3,500,000   3,500,000  
    20-1 541 Земљиште        
        Укупно за функцију 110 45,806,232 0 45,806,232  

      
Функција 490-Економски послови 
некласификовани       

      на другом месту       
   21 4511 Субвнције јавном линијском саобраћају 6,000,000  6,000,000  
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   22 4511 Субвнције јавним предузећима 4,000,000  4,000,000  

   23 4511 
Субвенције -средс.за подстицај развоја 
пољопривреде       

       туризма и др.делатности 3,000,000   3,000,000  

    24 511 
Издаци за нефинансијску имовину-зграде и 
грађ.објекти 7,000,000   7,000,000  

    25 463 
Издаци за нефинансијску имовину-за нове функције 
-        

       здравсвена делатност 1,500,000   1,500,000  
        Укупно за функцију 490 21,500,000 0 21,500,000  
        Функција 912-Основно образовање        
    26 423 Услуге превоза ученика основних школа и         
        смештај у специјалне школе са интернатом 24,000,000   24,000,000  
        Укупно за функцију 912: 24,000,000 0 24,000,000  
      Функција 090-Социјална заштита        
      некласификована на другом месту        
      Накнаде за социјалну заштиту из буџета        
   27 4727 Студентске награде и стипендије и др.давања         
       у науци, култури и образовању 5,500,000   5,500,000  
   28 4729 Једнократне помоћи по одлукама извршног органа 300,000   300,000  
        Укупно за функцију 090 5,800,000 0 5,800,000  
      Функција 170-Трансакције везане за        
      задуживање        
   29 441 Отплата домаћих камата 4,878,000   4,878,000  
   30 444 Пратећи трошкови задуживања 93,100   93,100  
    31 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 41,100,000   41,100,000  
        Укупно за функцију 170 46,071,100 0 46,071,100  

  1.1.    СТРАТЕГИЈА СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ        

      
Функција 090-Социјална заштита 
некласификована на другом месту       

   32 4651 Дотације за реализацију стратегије социјалне       
      политике 1,500,000 17,500,000 19,000,000  
        Укупно за функцију 090 1,500,000 17,500,000 19,000,000  
        Укупно за главу 1.1.: 1,500,000 17,500,000 19,000,000  

  1.2.     
ЈKП 3 ОКТОБАР-поверени послови И 
ДРУГИ ИЗВОЂАЧИ        

 

        oпрема        
        Функција 620-Развој заједнице        
    33 4239 Услуге одржавања чистоће у граду и насељима        
        у општини Бор 20,000,000   20,000,000  
    34 4239 Услуге уређења и одржавања паркова, зелених и        
        рекреационих површина и поправка реквизита 8,500,000   8,500,000  
    35 4239 Услуге зимског одржавања улица и тротоара,        
        пешачких стаза и паркинг простора 7,000,000   7,000,000  

    36 4239 
Програм мера заштите животиња(паса и мачака 
луталица) 2,000,000   2,000,000  

    37 512 Набавка опреме за обављање делатности од јав.знач 2,500,000   2,500,000  
        Укупно за функцију 620: 40,000,000 0 40,000,000  
        Укупно за главу 1.2.: 40,000,000 0 40,000,000  

        Укупно за раздео 1: 184,677,332 17,500,000 202,177,332  

2     
ОПШТИНСКО ЈАВНО 
ПРАВОБРАНИЛАШТВО       

 

      Функција 330-Судови        
   38 411 Плате, накнаде и додаци за запослене 2,924,844   2,924,844  
    39 412 Социјални доприноси (на терет послодавца) 523,548   523,548  
    40 414 Socijalna davanja zaposlenima-Naknade  80,000   80,000  
    41 415 Накнаде за превоз на посао и са посла 37,000   37,000  
    42 416 Награде и остали посебни расходи 48,000   48,000  
   43 421 Стални трошкови 101,090   101,090  
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   44 422 Трошкови за пословна путовања 17,000   17,000  
   45 423 Опште услуге по уговору 34,000   34,000  
   46 425 Текуће поправке и одржавање 5,000   5,000  
   47 426 Материјали 80,000   80,000  
   48 482 Порези, обавез.таксе и казне наметнуте        
      од једног нивоа власти другом 2,000   2,000  
    49 512 Машине и опрема 90,000   90,000  
      Укупно за функцију 330 3,942,482 0 3,942,482  

        Укупно за раздео 2: 3,942,482 0 3,942,482  

3     ОПШТИНСКА УПРАВА БОР        
      Функција 130-Опште јавне услуге        
   50 411 Плате, накнаде и додаци за запослене 85,547,076   85,547,076  
   51 412 Социјални доприноси (на терет послодавца) 15,312,936   15,312,936  
   52 413 Накнаде у натури(за јавни превоз) 130,000   130,000  
   53 414 Отпремнине и др.социјална давања запосленима 1,270,000   1,270,000  
   54 415 Накнаде за превоз на посао и са посла 1,700,000   1,700,000  
   55 416 Награде и други посебни расходи 2,866,000   2,866,000  
   56 421 Стални трошкови 8,234,452   8,234,452  
   57 4211 Услуге платног промета 1,500,000  1,500,000  
   58 422 Трошкови за пословна путовања 445,000  445,000  
   59 423 Опште услуге по уговору 1,090,000  1,090,000  
   60 424 Специјализоване услуге 390,000  390,000  
   61 425 Текуће поправке и одржавање 1,850,000  1,850,000  
   62 426 Материјали 3,190,000  3,190,000  
   63 444 Пратећи трошкови задуживања 30,000  30,000  
   64 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте       
      од једног нивоа власти другом 115,000  115,000  
   65 483 Новчане казне и пенали по реш.судова и с.т. 150,000  150,000  
   66 485 Накнада штета за штету од стране органа власти 0  0  
   67 5113 Капитално одржавање зграда и објеката 100,000  100,000  
   68 5114 Услуге пројектов.и израде урбанист. планова 100,000  100,000  
   69 512 Машине и опрема 1,800,000  1,800,000  
    70 515 Нематеријална имовина 25,000   25,000  
        Укупно за функцију 130 125,845,464 0 125,845,464  

  3.1.    УСТАНОВЕ У ДЕЛАТНОСТИ КУЛТУРЕ        
      Функција 820-Услуге културе        
   71 411 Плате, накнаде и додаци за запослене 34,510,806 0 34,510,806  
   72 412 Социјални доприноси (на терет послодавца) 6,177,428 0 6,177,428  
   73 414 Социјална давања запосленима-Накнаде  737,000 30,000 767,000  
    74 415 Накнаде за превоз на посао и са посла 610,560 0 610,560  
    75 416 Награде и остали посебни расходи 467,750 0 467,750  
    76 421 Стални трошкови 3,285,800 30,000 3,315,800  
    77 422 Трошкови за пословна путовања 395,000 90,000 485,000  
    78 423 Опште услуге по уговору 2,361,050 100,000 2,461,050  
    79 424 Специјализоване услуге 2,649,000 675,000 3,324,000  
    80 425 Текуће поправке и одржавање 558,600 40,000 598,600  
   81 426 Материјали 939,200 65,000 1,004,200  
   82 431 Употреба основних средстава-амортизација 0 50,000 50,000  
   83 482 Порези,обав.таксе и казне нам.од др.нив. 50,000 10,000 60,000  
   84 483 Новчане казне и пенали по реш.судова и с.т. 0 0 0  
   85 5113 Капитално одржавање зграда и објеката 150,000 0 150,000  
   86 512 Машине и опрема 439,000 150,000 589,000  
   87 515 Остала основна средства 990,000 200,000 1,190,000  
        Укупно за функцију 820: 54,321,194 1,440,000 55,761,194  
        Укупно за главу 3.1.: 54,321,194 1,440,000 55,761,194  

  3.2.     ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ        

      УСТАНОВА ЗА ДЕЦУ "БАМБИ"       
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      Функција 040-Породица и деца       
   88 411 Плате, накнаде и додаци за запослене 75,600,583  75,600,583  
   89 412 Социјални доприноси (на терет послодавца) 13,529,904  13,529,904  
   90 413 Накнаде у натури(за јавни превоз) 30,000  30,000  
   91 414 Социјална давања запосленима-Накнаде  620,000 2,130,000 2,750,000  
   92 415 Накнаде за превоз на посао и са посла 1,230,000  1,230,000  
   93 416 Награде и остали посебни расходи 1,000,000  1,000,000  
   94 421 Стални трошкови 4,111,256 5,711,760 9,823,016  
   95 422 Трошкови за пословна путовања   205,000 205,000  
   96 423 Опште услуге по уговору   490,000 490,000  
   97 424 Специјализоване услуге   530,000 530,000  
   98 425 Текуће поправке и одржавање 100,000 1,600,000 1,700,000  
   99 426 Материјали   14,320,000 14,320,000  
   100 431 Употреба основних средстава-амортизација   1,200,000 1,200,000  
   101 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета(треће дете) 1,500,000  1,500,000  
   102 482 Порези,обав.таксе и казне нам.од др.нив.   1,000,000 1,000,000  
    103 483 Новчане казне и пенали по реш.судова и с.т.   400,000 400,000  
    104 511 Капитално одржавање зграда и објеката   50,000 50,000  
   105 512 Машине и опрема   100,000 100,000  
        Укупно за функцију 040: 97,721,743 27,736,760 125,458,503  
        Укупно за главу 3.2.: 97,721,743 27,736,760 125,458,503  

  3.3.    КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ-       

       ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ БОРА"       
       Функција 620-Развој заједнице       
       Редовна делатност       
    106 411 Плате, накнаде и додаци за запослене 11,383,574  11,383,574  
    107 412 Социјални доприноси (на терет послодавца) 2,038,587  2,038,587  
    108 414 Социјална давања запосленима-Накнаде  190,000 50,000 240,000  
    109 415 Накнаде за превоз на посао и са посла 450,000  450,000  
    110 416 Награде и остали посебни расходи 473,200  473,200  
    111 421 Стални трошкови 1,187,000 2,500 1,189,500  
    112 422 Трошкови за пословна путовања 60,000 5,000 65,000  
    113 423 Опште услуге по уговору 500,000 10,000 510,000  
    114 424 Специјализоване услуге 65,000   65,000  
    115 425 Текуће поправке и одржавање 148,000 40,000 188,000  
    116 426 Материјали 463,000 72,500 535,500  
    117 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте       
       од једног нивоа власти другом 70,000  70,000  
    118 483 Новчане казне и пенали по реш.судова и с.т. 450,000  450,000  
    119 512 Машине и опрема 100,000  100,000  
        Градско грађевинско земљиште-уређење        
    120 511 Уређивање грађевинског земљишта -        
       уређење локација 3,000,000   3,000,000  

       
Капитално и текуће одржавање зграда и објеката 
у Општини Бор       

   121 421 Трошкови јавне расвете-електрична енергија 14,500,000  14,500,000  

   122 511 
Капитално одржавање  и изградња путне мреже 
општине 17,000,000  17,000,000  

   123 425 
Текуће поправке и одржавање путне мреже 
општине,       

       вертикалне и хоризонталне сигнализације 25,000,000  25,000,000  

   124 511 
Капитално одрж. и изградња осталих комуналних 
обј. 15,000,000  15,000,000  

   125 425 Текуће поправке и одржавање осталих комунал.обј. 8,000,000  8,000,000  

   126 485 
Накнада штете по основу непл.гр.грађ.земљишта и 
др. 1,000,000  1,000,000  

   127 5114 Услуге пројектовања и израде планова 6,000,000  6,000,000  
        Укупно за функцију 620: 107,078,361 180,000 107,258,361  
        Укупно за главу 3.3.: 107,078,361 180,000 107,258,361  

  3.4.    МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ-све        
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      Функција 160-Опште јавне услуге         
      некласификоване на другом месту        
   128 421 Стални трошкови 3,519,100 357,620 3,876,720  
   129 422 Троскови слузбених путовања   5,000 5,000  
    130 423 Опште услуге по уговору 288,500 622,720 911,220  
    131 424 Специјализоване услуге 46,600 27,000 73,600  
    132 425 Текуће поправке и одржавање 1,726,760 1,403,820 3,130,580  
    133 426 Материјали 1,233,600 1,044,300 2,277,900  
    134 431 Употреба основних средстава-амортизација   20,000 20,000  
    135 4651 Дотације непроф.организацијама 5,000 119,800 124,800  
    136 482 Порези, обавезне таксе и казне нам.  30,500 11,860 42,360  
   137 483 Новчане казне и пенали по решењу судова и с.т.        
   138 511 Изградња објекта и пројектно планирање 1,000,000 130,210,000 131,210,000  
   139 5113 Капитално одржавање зграда и објеката 2,500,000 11,459,056 13,959,056  
    140 512 Машине и опрема 951,980 300,000 1,251,980  
        Укупно за функцију 160: 11,302,040 145,581,176 156,883,216  
        Укупно за главу 3.4.: 11,302,040 145,581,176 156,883,216  
      ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА       
  3.5.    Функција 473-Туризам       
   141 411 Плате, накнаде и додаци за запослене 1,518,912   1,518,912  
   142 412 Социјални доприноси (на терет послодавца) 271,896   271,896  
   143 414 Социјална давања запосленима-Накнаде  55,000  55,000  
   144 415 Накнаде за превоз на посао и са посла 23,380  23,380  
   145 416 Награде и остали посебни расходи 36,000  36,000  
   146 421 Стални трошкови 474,500  474,500  
   147 422 Трошкови за пословна путовања 230,000  230,000  
   148 423 Опште услуге по уговору 720,000  720,000  
   149 424 Специјализоване услуге 130,000  130,000  
   150 425 Текуће поправке и одржавање 100,000  100,000  
   151 426 Материјали 195,000  195,000  
   152 431 Употреба основних средстава-амортизација       
   153 482 Порези,обав.таксе и казне нам.од др.нив. 15,000  15,000  
   154 483 Новчане казне и пенали по реш.судова и с.т.       
   155 512 Машине и опрема 50,000  50,000  
   156 515 Остала основна средства       
        Укупно за функцију 473: 3,819,688 0 3,819,688  
       Укупно за главу 3.5.: 3,819,688 0 3,819,688  

        Укупно за раздео 3. 400,088,490 174,937,936 575,026,426  

4     ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ        
        Функција  912-Основно образовање        
      4631 za Текући трансфери осталим нивоима власти        
    157 415 Накнаде за превоз на посао и са посла 500,000   500,000  
    158 416 Награде и остали посебни расходи 1,659,273   1,659,273  
    159 421 Стални трошкови 33,948,219 65,000 34,013,219  
    160 422 Трошкови за пословна путовања 1,760,000 6,000 1,766,000  
    161 423 Опште услуге по уговору 3,090,000 80,000 3,170,000  
    162 424 Специјализоване услуге 190,000 320,000 510,000  
    163 425 Текуће поправке и одржавање 2,410,000 20,000 2,430,000  
    164 426 Материјали 3,470,000 25,000 3,495,000  
   165 4727 Услуге регресиране исхране ученика ОШ 1,500,000   1,500,000  

   166 511 
Капитално одржавање објеката и пројектно 
планирање 9,000,000   9,000,000  

    167 512 Машине и опрема 705,000 40,000 745,000  
        Укупно за функцију 912: 58,232,492 556,000 58,788,492  
        Укупно за раздео 4: 58,232,492 556,000 58,788,492  

5     СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ        
      Функција  920-Средње образовање        
     4631 za Текући трансфери осталим нивоима власти        
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   168 415 Накнаде за превоз на посао и са посла 500,000  500,000  
   169 416 Награде и остали посебни расходи 696,831  696,831  
   170 421 Стални трошкови 17,887,351 0 17,887,351  
   171 422 Трошкови за пословна путовања 1,550,000 0 1,550,000  
   172 423 Опште услуге по уговору 1,100,000 0 1,100,000  
   173 424 Специјализоване услуге 240,000 0 240,000  
   174 425 Текуће поправке и одржавање 1,150,000 0 1,150,000  
    175 426 Материјали 1,630,000 0 1,630,000  

   176 511 
Капитално одржавање објеката и пројектно 
планирање 3,000,000   3,000,000  

   177 512 Машине и опрема 260,000 0 260,000  
        Укупно за функцију 920: 28,014,182 0 28,014,182  
        Укупно за раздео 5: 28,014,182 0 28,014,182  

6     
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА-ЦЕНТАР ЗА 
СОЦИЈАЛНИ РАД       

 

      
Функција 070-Социјална помоћ угроженом 
становништву        

     4631 za Текући трансфери осталим нивоима власти        
   178 411 Плате, накнаде и додаци за запослене 2,850,024   2,850,024  
   179 412 Социјални доприноси (на терет послодавца) 510,072   510,072  
   180 415 Накнаде за превоз на посао и са посла 100,000   100,000  
   181 421 Стални трошкови 265,000   265,000  
   182 422 Трошкови за пословна путовања 10,000   10,000  
   183 423 Опште услуге по уговору 25,000   25,000  
   184 425 Текуће поправке и одржавање 30,000   30,000  
   185 426 Материјали 40,000   40,000  
   186 4729 Једнократне помоћи соц.угроженом станов 1,500,000   1,500,000  
        Укупно за функцију 070: 5,330,096 0 5,330,096  
        Укупно за раздео 6 5,330,096 0 5,330,096  

7     
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ НЕГОТИН-За 
Одељење у Бору       

      Функција 820-Услуге културе       
     4631 za Текући трансфери осталим нивоима власти       
   187 411 Плате, накнаде и додаци за запослене 1,053,637  1,053,637  
    188 412 Социјални доприноси (на терет послодавца) 188,602  188,602  
    189 414 Отпремнине и социјална давања запосленима 120,000   120,000  
    190 415 Накнаде за превоз на посао и са посла 50,000   50,000  
    191 416 Награде и остали посебни расходи 60,000   60,000  
    192 421 Стални расходи 70,000   70,000  
    193 422 Трошкови за пословна путовања 10,000   10,000  
   194 423 Услуге по уговору 20,000  20,000  
   195 425 Текуће поправке и одржавање 30,000  30,000  
   196 426 Материјали 30,000  30,000  
   197 512 Машине и опрема 60,000  60,000  
        Укупно за функцију 820: 1,692,239 0 1,692,239  
        Укупно за раздео 7 1,692,239 0 1,692,239  

8      ФИЗИЧКА КУЛТУРА        

        
СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ -ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈУ        

 

        
СПОРТСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА И 
МАСОВНИ СПОРТ       

 

        Функција 810-Услуге рекреације и спорта        
   198 4651 Дотације Јавној установи "Спортски центар" 35,000,000   35,000,000  
        Укупно за функцију 810: 35,000,000 0 35,000,000  
        Укупно за раздео 8 35,000,000 0 35,000,000  

9      ЈП "ШРИФ" БОР        
       Функција 830-Услуге емитовања и издаваштва        
    199 4511 Текуће субвенције јавним нефин.предуз.и орг. 5,000,000   5,000,000  
        Укупно за функцију 830: 5,000,000 0 5,000,000  
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        Укупно за раздео 9 5,000,000 0 5,000,000  

10      ЈП "БОГОВИНА"        
       Функција 630-Водоснабдевање        
   200 4512 Капиталне субвенције за изградњу водосистема 13,500,000   13,500,000  
        Укупно за функцију 630: 13,500,000 0 13,500,000  

        Укупно за раздео 10 13,500,000 0 13,500,000  

11      
НЕВЛАДИНЕ И ДРУШТВЕНЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ И УДРУЖЕЊА        

       Функција 160-Опште јавне услуге         
       некласификоване на другом месту        

    201 4651 
Дотације непроф.орг.које пруж.помоћ 
домаћинствима        

       ОО Црвени крст Бор-ср.за рад народ.кухиње 300,000   300,000  
    202 4651 Дотације осталим непрофитним институцијама-        
       невладине и др.организације по захтевима 4,620,000   4,620,000  
        Укупно за функцију 160: 4,920,000 0 4,920,000  
        Укупно за раздео 11 4,920,000 0 4,920,000  

12      РАЧУН СРЕДСТАВА СОЛИДАРНЕ         
       СТАМБЕНЕ ИЗГРАДЊЕ        
       Функција 610-Стамбени развој        
    203 421 Стални трошкови   240,000 240,000  
    204 423 Опште услуге по уговору   100,000 100,000  
    205 424 Специјализоване услуге   100,000 100,000  
    206 425 Текуће поправке и одржавање   100,000 100,000  
    207 482 Обавезни порези и таксе   100,000 100,000  
    208 511 Издаци за нефинанс.имов.-зграде и грађ.обј.   8,000,000 8,000,000  
        Укупно за функцију 610: 0 8,640,000 8,640,000  
        Укупно за раздео 12 0 8,640,000 8,640,000  

13      РАЧУН СРЕДСТАВА ОД ОТКУПА        
       СТАНОВА ОПШТИНЕ БОР       
       Функција 610-Стамбени развој       
    209 421 Стални трошкови   100,000 100,000  
    210 423 Опште услуге по уговору   100,000 100,000  
    211 424 Специјализоване услуге   50,000 50,000  
    212 425 Текуће поправке и одржавање   100,000 100,000  
    213 482 Обавезни порези и таксе   500,000 500,000  
    214 511 Издаци за нефинанс.имов.-зграде и грађ.обј.   8,000,000 8,000,000  
        Укупно за функцију 610: 0 8,850,000 8,850,000  
        Укупно за раздео 13 0 8,850,000 8,850,000  

14      ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БОР        
       Функција 160-Опште јавне услуге        
       некласификоване на другом месту        
    215 416 Накнаде за рад члановима комисија и др.тела 3,000,000  3,000,000  
    216 421 Стални трошкови 50,000 3,000 53,000  
    217 423 Опште услуге по уговору 330,000  330,000  
    218 426 Материјали 120,000  120,000  
        Укупно за функцију 160: 3,500,000 3,000 3,503,000  
        Укупно за раздео 14 3,500,000 3,000 3,503,000  

15      СРЕДСТВА ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ       
        ИЗБЕГЛИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА        

        
Функција 070-Социјална помоћ угроженом 
становништву        

    219 421 Стални трошкови 80,000 80,000 160,000  
    220 422 Трошкови службених путовања   20,000 20,000  
    221 423 Опште услуге по уговору   50,000 50,000  
    222 425 Текуће поправке и одржавање   150,000 150,000  
    223 426 Материјали 80,000 100,000 180,000  
    224 472 Socijalne pomoci  50,000 50,000 100,000  
    225 482 Порези,обав.таксе и казне нам.од др.нив.        
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    226 512 Машине и опрема        
        Укупно за функцију 170: 210,000 450,000 660,000  
        Укупно за раздео 15 210,000 450,000 660,000  

16      ФОНД ЗА ПРОТИВПОЖАРНУ ЗАШТИТУ       
       Funkcija 320-Usluge protivpožarne zaštite        
    227 421 Стални трошкови 2,500     
    228 422 Трошкови службених путовања 4,500     
    229 423 Опште услуге по уговору 16,500     
    230 424 Специјализоване услуге 5,500     
    231 425 Текуће поправке и одржавање 40,000     
    232 426 Материјали 30,000     
    233 482 Обавезни порези и таксе 1,000     
    234 512 Машине и опрема 400,000  400,000  
        Укупно за функцију 320: 500,000 0 400,000  
        Укупно за раздео 16 500,000 0 400,000  

17      ФОНД ЗА ПОМОЋ ДЕЦИ "СВЕТИ ЂОРЂЕ"       
       Функција 040-Породица и деца       
    235 421 Стални трошкови        
    236 422 Трошкови службених путовања 15,000   15,000  
    237 423 Опште услуге по уговору 10,000.00   10,000  
    238 424 Специјализоване услуге 6,000.00  6,000  
    239 426 Материјали 10,000.00  10,000  
    240 472 Социјална давања из буџета и буџ фондова 100,000.00  100,000  
    241 4651 Дотације непрофитним институцијама 10,000.00  10,000  
    242 482 Обавезни порези и таксе 4,000.00  4,000  
    243 512 Машине и опрема        
        Укупно за функцију 040: 155,000 0 155,000  

        Укупно за раздео 17 155,000 0 155,000  

18      ЕКОЛОШКИ ФОНД ОПШТИНЕ БОР        
       Функција 560-Заштита животне средине        
       некласификована на другом месту        
    244 423 Опште услуге по уговору 4,600,000 1,500,000 6,100,000  
    245 424 Специјализоване услуге 3,400,000   3,400,000  
    246 4651 Дотације непрофитним институцијама   500,000 500,000  
    247 5114 Услуге пројектовања   6,000,000 6,000,000  

        Укупно за функцију 560: 8,000,000 8,000,000 16,000,000  
        Укупно за раздео 18 8,000,000 8,000,000 16,000,000  

19      
ПРОЈЕКАТ "СМАЊЕЊЕ УГРОЖЕНОСТИ 
РОМА У СРБИЈИ"        

       
Функција  090-Социјална заштита 
некласификована на другом месту        

    248 423 Опште услуге по уговору 0.00 500,000.00 500,000.00  
        Укупно за функцију 090: 0.00 500,000.00 500,000.00  
        Укупно за раздео 19 0.00 500,000.00 500,000.00  

20       
ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ДВОРЦА 
КНЕЗА        

        АЛЕКСАНДРА КАРАЂОРЂЕВИЋА        
        Функција 820-Услуге културе        
    249 421 Стални трошкови   366,030 366,030  
    250 422 Трошкови службених путовања   280,540 280,540  
    251 423 Опште услуге по уговору 145,250 3,155,909 3,301,159  
    252 424 Специјализоване услуге 37,350 145,665 183,015  
    253 426 Материјали   114,623 114,623  
    254 511 Издаци за нефинанс.имов.-зграде и грађ.обј. 2,182,900 17,845,000 20,027,900  
    255 512 Машине и опрема   2,526,520 2,526,520  
        Укупно за функцију 820: 2,365,500.00 24,434,287 26,799,787.00  
        Укупно за раздео 20 2,365,500.00 24,434,287.00 26,799,787.00  

        УКУПНО  БУЏЕТ 755,127,813 243,871,223 998,899,036  
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III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 

 
Члан 12 

 За извршење буџета општине Бор одговоран је 
председник општине Бор. 
 Наредбодавац за извршење буџета је председник 
општине Бор. 
 

Члан 13 
 За законито и наменско коришћење средстава 
распоређених овом Одлуком, одговоран је начелник 
Општинске управе. 
 За законито и наменско коришћење средстава 
распоређених овом Одлуком, из области основног и 
средњег образовања, културе, физичке културе, социјалне 
заштите, јавних предузећа, месних заједница одговорно је 
одговорно лице корисника. 
 

Члан 14 
 Обавезе према корисницима буџетских средстава 
извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета.
  
 Ако се у току године примања буџета не остварују 
у складу са планираним обимом,  издаци буџета  ће се 
извршавати по приоритетима и то: обавезе утврђене 
законским прописима-на постојећем нивоу и минимални 
стални  трошкови неопходни за несметано функционисање 
корисника буџетских средстава. 
 Ако корисници буџетских средстава не остваре 
додатне приходе у планираном износу, апропријације 
утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет 
средстава буџета. 
 Ако корисници буџетских средстава  остваре 
додатне приходе у износу већем од износа исказаног у 
члану 11 ове одлуке, могу користити средства остварена из 
додатних прихода до нивоа до ког су та средства и 
остварена, а за намене утврђене овом одлуком. 
 

Члан 15 
Распоред остварених прихода буџета на 

кориснике врши се тромесечним плановима за извршење 
буџета, које доноси Општински орган управе надлежан за 
финансије општине. 
 Примања и издаци у тромесечним плановима 
морају бити уравнотежени. 
 Ако се услед неравномерног остваривања прихода 
тромесечни план не може уравнотежити, за привремено 
покриће распоређених издатака могу се користити средства 
текуће буџетске резерве. 

 
Члан 16 

 За индиректне кориснике буџетских средстава,  
директни корисник буџетских средстава преко кога ће се 
вршити трансфер из буџета, на њихове подрачуне за 
редовну делатност, је Општинска управа Бор. 
 У поступку извршења буџета и уопште буџетског 
рачуноводства, поред директне примене Закона о 
буџетском систему и Уредбе о буџетском рачуноводству,  
примењиваће се Правилник о раду трезора општине Бор, 
донет од стране начелника Општинске управе Бор. 

 
Члан 17 

 Средства буџета ће се корисницима тих средстава 
преносити на основу писаних захтева,  који у прилогу имају 
сву потребну књиговодствену документацију, која доказује 
насталу пословну промену, а сразмерно оствареним 
приходима и у складу са одобреним квотама у тромесечним 
плановима буџета. 
 На терет средстава буџета корисници могу 
преузимати обавезе до износа утврђених буџетом за 
поједине издатке, за период од годину дана. 

 Буџетски корисници могу користити средства 
распоређена овом одлуком само за намене за које су им, по 
њиховом захтеву, средства пренета. 

 
Члан 18 

 Документација која се подноси ради плаћања из 
средстава буџета мора бити оверена и одобрена за плаћање 
од стране овлашћеног лица буџетског корисника-директора. 
 Оверу из става 1 овог члана за документацију која 
се плаћа из средстава планираних у оквиру Раздела 1-
«Скупштина општине Бор, Председник општине и 
Општинско веће»,  врши председник општине Бор или лице 
које он овласти. 
 Оверу из става 1 овог члана за документацију која 
се плаћа из средстава планираних у оквиру Раздела 3-
«Општинска управа Бор» врши начелник Општинске 
управе Бор или лице које он овласти, изузев документације 
коју по овлашћењу из закона или другог акта оверава 
председник општине. 
 На документацији која садржи износе трошкова 
који се морају разграничавати на раздео 1 и раздео 3, јер су 
јединствено обрачунати и фактурисани,  потребно је 
обезбедити оверу и председника општине Бор и начелника 
Општинске управе Бор. 

 
Члан 19 

 Директни корисник буџетских средстава, уз 
одобрење Општинског органа управе надлежног за 
финансије, може вршити измену-повећање распоређених 
средстава за поједине намене (апропријације) у оквиру 
једног буџетског корисника, највише до 5% вредности 
апропријације за расход чији се износ умањује. 
  

Члан 20 
 Буџетски корисници су дужни да на захтев 
општинског органа управе надлежног за финансије ставе на 
увид документацију о њиховом финансирању, као и да 
достављају извештаје о остварењу прихода и извршењу  
расхода за свако тромесечје и завршни рачун за фискалну 
годину, у прописаним роковима. 
 

Члан 21 
 Пријем нових радника, оснивање нових служби и 
органа као и измена систематизације може се вршити, ако 
су обезбеђена средства за њихов рад, уз сагласност 
Председника општине. 

 
Члан 22 

 У случају да за извршење одређеног плаћања 
корисника средстава буџета није постојао правни основ, 
средства се враћају у буџет општине. 
 Неутрошена средства по годишњем рачуну за 
2008.годину корисници средстава буџета дужни су да врате 
буџету најкасније до 31.01. наредне године. 

 
Члан 23 

 Председник општине Бор је обавезан да за период 
јануар- јун и јануар-децембар фискалне године поднесе 
извештај Скупштини општине Бор о реализацији одлуке о 
буџету и то: о оствареним приходима и извршеним 
расходима по наменама и корисницима, као и о стању и 
коришћењу средстава сталне и текуће буџетске резерве. 

 
Члан 24 

 У случају недовољног прилива средстава буџета, 
за редовно измиривање обавеза буџет може користити 
краткорочне позајмице од буџета Републике Србије. 
 Одлуку о коришћењу позајмица доноси 
председник општине Бор. 
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Члан 25 
 Део планираних примања буџета општине Бор за 
2008.годину се не распоређује већ се задржава на име 
текуће буџетске резерве. 
 Председник општине Бор, на предлог органа 
управе надлежног за финансије, доноси одлуку о употреби 
текуће буџетске резерве. 
 Средства текуће буџетске резерве користе се за 
непланиране сврхе за које нису извршене апропријације 
или за сврхе за које се у току године покаже да 
апропријације нису биле довољне. Одобрена средства по 
овом основу представљају повећање апропријације 
буџетских корисника за одређене намене и исказују се на 
конту намена за које су средства усмерена. 

 
Члан 26 

 Председник општине Бор може пренети у текућу 
буџетску резерву средства распоређена овом Одлуком за 
која утврди да неће бити утрошена, из законом 
дефинисаних разлога, и из текуће резерве их усмерити 
корисницима за које утврди да су распоређена средства 
недовољна. 

 
Члан 27 

 У буџету се планирају средства за сталну буџетску 
резерву, као посебна апропријација. 
 У сталну буџетску резерву опредељује се 0,2 % 
укупних прихода за буџетску годину. 
 Средства сталне буџетске резерве користе се за 
намене дефинисане Законом о буџетском систему. 
 Решење о употреби средстава сталне буџетске 
резерве доноси председник општине Бор, на предлог 
локалног органа управе надлежног за финансије.  
 

Члан 28 
 Из средстава буџета општине Бор не могу се 
издавати гаранције. 
 Буџет општине Бор може се задужити ради 
финансирања и рефинансирања капиталних инвестиционих 
расхода  највише за износ од 50% укупно остварених 
текућих прихода буџета општине у претходној години, с 
тим да укупан обим доспелих главница и камата не може у 
текућој години бити већи од 15% укупно остварених  
текућих прихода буџета општине у претходној години. 
Одлуку о таквом задужењу доноси Скупштина општине, на 
предлог председника општине Бор. 

 
Члан 29 

 Приходи од задуживања у 2008.години користиће 
се за реализацију приоритетних инвестиционих пројеката за 
општину Бор. 

 
Члан 30 

 Корисник буџета чија се делатност у целини или 
претежно финансира из буџета општине Бор умањиће 
обрачунату амортизацију средстава за рад у 2008.години 
сразмерно делу средстава обезбеђених из буџета општине. 

 
Члан 31 

 Јавне набавке корисници буџетских средстава 
врше у складу са Законом о јавним набавкама. 
 У поступку јавних набавки, за набавку »мале 
вредности« у 2008.години сматра се набавка чија је 
процењена вредност у износу утврђеном Законом о буџету 
Републике Србије. 

 
Члан 32 

 Распоред  средстава појединим буџетским 
корисницима у оквиру Раздела 3-»Општинска управа Бор«, 
глава 3.1.-«Установе у делатности културе« и глава 3.4.-
»Месне заједнице«, Раздела 4.-«Основно образовање«,  
Раздела 5.-.«Средње образовање« и Раздела 11.-

.«Невладине и друштвене организације и удружења« 
утврђен је и представљен у посебном прилогу уз одлуку, 
који се у поступку извршења буџета сматра саставним  
делом ове одлуке. 

 
Члан 33 

 Распоред и коришћење средстава у оквиру Раздела 
8.-«Физичка култура«, са позиције број 198-»Дотације 
Јавној установи Спортски центар«  извршаваће се , на 
предлог и уз захтев те установе, за реализацију спортских 
манифестација и за масовни спорт. 

 
Члан 34 

 Распоред и коришћење средстава у оквиру Раздела 
3-»Општинска управа Бор«, главе 3.3.»ЈП Дирекција за 
изградњу Бора«, вршиће се по посебном програму који 
доноси Скупштина општине Бор, на предлог  председника 
општине Бор. 

 
Члан 35 

 Средства планирана у оквиру Раздела 3, главе 
3.4.“Месне заједнице-све“ на позицији број 138-„Изградња 
објеката и пројектно планирање“ и позицији број 139-
„Капитално одржавање зграда и објеката“, у оквиру Раздела 
4-«Основно образовање» на позицији број 166-«Капитално 
одржавање објеката и пројектно планирање» и у оквиру 
Рраздела 5-«Средње образовање» на позицији број 176-
«Капитално одржавање објеката и пројектно планирање» 
није извршен унапред и представљен у прилогу уз одлуку, 
већ ће се вршити према потреби  одређеној месној 
заједници или школи на чијем се објекту ради, према 
поднетим захтевима и према закљученим уговорима за 
извођење радова на капиталном одржавању објеката,  а 
месне заједнице и школе су обавезне да спроведу 
комплетан поступак по Закону о јавним набавкама за 
набавку радова и услуга или да овлашћење за реализацију 
јавне набавке дају општини или јавним предузећима 
општине Бор.  
 Због ограниченог обима средстава за ове намене 
приоритет  за извођење радова утврђиваће председник 
општине Бор, према хитности потребе за санацију и 
реконструкцију објеката, уважавајући мишљење месних 
заједница, школа и јавних предузећа. 
 

Члан 36 
 Уколико се у планском периоду оствари приход 
од буџета Републике Србије или ресорних министарстава, 
наменски за одређене врсте издатака, а није могао бити 
планиран и обухваћен распоредом средстава, исти ће се у 
целокупном износу распоредити и користити искључиво за 
те издатке, а са позицијa за чију намену је и остварен 
приход. Уколико се у току године наменски приходи, из 
претходног става, не утроше преносе се у наредну годину и 
трошиће се за исте намене. 

 
Члан 37. 

 Измене у економској или функционалној 
класификацији, које проистекну из измена позитивних 
законских прописа током фискалне године, у овој одлуци, 
може вршити председник општине Бор. 
 

Члан 38 
 Приходи који су погрешно уплаћени, или су 
уплаћени у већем износу од прописаног, враћају се на терет 
погрешно или више уплаћених прихода, преко надлежног 
пореског органа. 
 Приходи из става 1 овог члана враћају се у 
износима у којима су погрешно или више уплаћени у 
корист буџета општине Бор. 
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Члан 39 
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања  у «Службеном листу општине Бор», а 
примењиваће се на фискалну 2008. годину. 

 
Број: 400-67/2007-I 
У Бору, 20. децембра  2007. године 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  Б О Р 
      

                         ПРЕДСЕДНИК 
        Невенка Мирошевић, с.р. 

 
 3. 
 На основу члана 27. став 1. тачка 3. Закона о 
јавним предузећима и обављању делатности од општег 
интереса ( “Сл. гласник РС”, број: 25/00, 25/02, 107/05 и 
108/05), члана 23. став 1. Закона о комуналним 
делатностима (“Сл.гласник РС” , број: 16/97 и 42/98)  и члан 
21. Статута општине Бор (“Сл. лист општина”, број: 11/02, 
8/03 и 4/05), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
дана 28.децембра 2007.године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Одлуку о ценама пружања 

услуга ЈКП “Водовод” Бор 
 

I  
 

Даје се сагласност на Одлуку о ценама ЈКП 
“Водовод” Бор Управног одбора ЈКП “Водовод” Бор, број: 
2059/1 од 19.12.2007.године и то: 

 

 
II 

 
Ово решење се примењује почев од 01.01.2008. 

године, а објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''. 
 

У Бору, 28.децембра 2008. године; 
Број: 023-69/2007-I 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  Б О Р 
      

                         ПРЕДСЕДНИК 
                  Невенка Мирошевић, с.р. 
 
 
 4. 

На основу члана 27. став 1. тачка 3. Закона о 
јавним предузећима и обављању делатности од општег 
интереса ( “Сл. гласник РС”, број: 25/00, 25/02, 107/05 и 
108/05), члана 23. став 1. Закона о комуналним 
делатностима (“Сл.гласник РС” , број: 16/97 и 42/98)  и члан 
21. Статута општине Бор (“Сл. лист општина”, број: 11/02, 
8/03 и 4/05), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
дана 28.децембра 2007. године, донела је 
  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Одлуку о ценама  одређених  
комуналних услуга ЈКП ”3. октобар“ - Бор 

 
I 
 

Даје се сагласност на Одлуку о  ценама одређених 
комуналних услуга ЈКП “3. октобар” Бор, Управног одбора 
ЈКП “3. октобар” Бор од 18.12. 2007. године тако да:  

 
-изношења и депоновања смећа из стамбеног простора 

месечно износи 2,12 дин/m 2,  
-изношења и депоновања смећа из пословног простора 

правних лица, приватних предузетника и других – привреда 
месечно 3,27 дин/m2; 

-изношења и депоновања смећа из пословног 
простора правних лица, приватних предузетника и других – 
непривреда месечно 2,16 дин/m2; 

-изношење и депоновање смећа из трговинских и 
угоститељских радњи месечно и то за: 

- објекте преко 100m 2 3,27 дин/m2, 
- објекте од 50-100 m2 5,41 дин/m2, 
- објекте до 50 m 2 8,24 дин/m2; 
-   чишћење заједничких просторија у 

стамбеним зградама износи 2,03 дин/m2 месечно; 
-сахрањивања до дубине 1,70 m 1.492,00 динара;  
-сахрањивања до дубине 2,20 m 1.708,00 динара; 
-сахрањивања у гробницу 1.241,00 динара; 
-закуп гробне парцеле – гроба после смрти 
годишње 124,00 динара; 
-закуп гробне парцеле – гробнице по m2 основе 
годишње 23,00 динара,  
-закуп гробног места – гроба за живота годишње 
778,00 динара; 
-одржавање гробног места годишње 217,00 динара. 
 

 Напред наведене цене су без пореза на додату 
вредност. 

 
II 

 
Ово решење се примењује почев од 01.01.2008. 

године, а објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''. 
 

У Бору, 28.децембра 2007.године;            
Број: 023-60/2007-I 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  Б О Р 

      
                         ПРЕДСЕДНИК 

                  Невенка Мирошевић, с.р. 
 
 
 5. 

На основу члана 27. став 1. тачка 3. Закона о 
јавним предузећима и обављању делатности од општег 
интереса ( “Сл. гласник РС”, број: 25/00, 25/02, 107/05 и 
108/05), члана 23. став 1. Закона о комуналним 
делатностима (“Сл.гласник РС” , број: 16/97 и 42/98)  и члан 
21. Статута општине Бор (“Сл. лист општина”, број: 11/02, 
8/03 и 4/05), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
дана 28.децембра 2007. године, донела је 
  

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Одлуку о ценама пијачних 

услуга на робној пијаци у Бору ЈКП ''3. октобар'' - Бор 
 
I 

 
Даје се сагласност на Одлуку о ценама пијачних 

услуга на робној пијаци у Бору ЈКП “3.октобар” Бор, 
Управног одбора ЈКП ''3.октобар'' Бор од 18.12. 2007. године 
тако да: 

 

Категорија 
потрошача 

Цена пијаће 
воде по м3 

Цена одвођења 
отпадних вода  
дин/ м3 

I    категорија 
(привреда) 

51,06 1,19 

II   категорија 
(непривреда) 

33,62 9,92 

III  категорија 
(грађани) 

18,66 5,58 
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 Закуп и накнада за одржавање хигијене на робној 
пијаци у Бору, без пореза на додату вредност, месечно 
износи: 

- за типску пијачну тезгу («Фодову») у 
власништву закуподавца – 1.823,00 динара; 

- за пијачну тезгу («Дисконткомерцову») у 
власништву закуподавца – 1.480,00 динара; 

- за продајно место са постављеном тезгом у 
власништву закупца – 1.367,00 динара; 

- за продајно место са постављеним киоском у 
власништву закупца – 3.646,00 динара. 

 
 Нове цене примењиваће се од 01.01.2008.  године. 
 

II 
 
Ово решење се примењује почев од 01.01.2008. 

године, а објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''. 
 

У Бору, 28.децембра  2007. године;               
Број: 023-60/2007-I 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  Б О Р 
      

                         ПРЕДСЕДНИК 
                  Невенка Мирошевић, с.р. 
 
 
 6. 

На основу члана 27. став 1. тачка 3. Закона о 
јавним предузећима и обављању делатности од општег 
интереса ( “Сл. гласник РС”, број: 25/00, 25/02, 107/05 и 
108/05), члана 23. став 1. Закона о комуналним 
делатностима (“Сл.гласник РС” , број: 16/97 и 42/98)  и члан 
21. Статута општине Бор (“Сл. лист општина”, број: 11/02, 
8/03 и 4/05), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
дана 28.децембра 2007. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Одлуку о ценама пијачних 
услуга  на пијаци  за продају половне робе ЈКП ”3. 

октобар“ – Бор 
 
I 
 

Даје се сагласност на Одлуку о ценама пијачних 
услуга на пијаци за продају половне робе ЈКП ''3.октобар'' 
Бор, Управног одбора ЈКП ''3.октобар'' Бор од 18.12. 
2007.године тако да: 

 
 - Закуп и накнада за одржавање хигијене на пијаци 
за продају половне робе у Бору плаћа се месечно за 
продајно место са постављеним металним столом и износи 
1.139,00 динара без пореза на додату вреднос;т 
 - Дневни износ закупа и накнада за одржавање 
хигијене и коришћења продајног места са постављеним 
металним столом је 57,00 динара без пореза на додату 
вредност. 

 
 II 

 
Ово решење се примењује почев од 01.01.2008. 

године, а објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''. 
 
 

У Бору, 28.децембра 2007. године;               
Број: 023-60/2007-I 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  Б О Р 
      

                         ПРЕДСЕДНИК 
                  Невенка Мирошевић, с.р. 

7. 
На основу чл.6. став 3. Одлуке о постављању 

мањих монтажних објеката на јавним површинама («Сл. 
лист општина», бр.14/03, 02/06), Председник  општине Бор,  
донео је  
 

План локација за мање монтажне објекте  
на јавним површинама у Бору 

 
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

         Постављање мањих монтажних објеката на јавним 
површинама, врши се сагласно Одлуци о постављању 
мањих монтажних објеката на јавним површинама („Сл. 
лист општина“, бр.14/03). 
         Овим Планом, утврђују се локације – места и услови 
постављања мањих монтажних објеката, њихова врста, тип, 
величина и намена на јавним површинама територије града 
Бора. 
 

II. ЛОКАЦИЈЕ И ОБЈЕКТИ 
 

Локација бр. 1 (1 локацијско место): 
статус: постојећа локација 

-     површина: до 8,0 м2, 
- место за постављање киоска: ул. Др Мишовића, 

преко пута Болнице, на кп.бр. 4649/1 КО Бор I, 
- делатност: трговина, 
- облик основе киоска: правоугаона,  
- материјал: бојена браварија, стакло. 

 
 
Локација бр. 2 (1 локацијско место): 
статус: постојећа локација 
      површина: до 10,0м2, 

- место за постављање киоска: ул. Др Мишовића, у 
дворишту Болнице, на кп.бр. 684 КО Бор I, 

- делатност: трговина, 
- облик основе киоска: правоугаона,  
- материјал: бојена браварија, стакло. 
 
НАПОМЕНА: локација егзистира до завршетка 
изградње објекта апотеке са рестораном на локацији на 
којој је делимично и овај монтаџжжни објекат. 

 
Локација бр. 3 (1 локацијско место): 
статус: нова локација 

- површина: до 12,0м2, 
- место за постављање киоска: угао ул. Цвијићеве и 

Хомољске, на кп.бр. 365/део Бор I , 
- делатност: трговина, 
- облик основе киоска: правоугаона, квадратна,  
- материјал: елоксирани алуминијум и бојена 

браварија, пластика, стакло. 
 

Локација бр. 4 (1 локацијско место): 
статус: постојећа локација 

- површина: до 8,0 м2, 
- место за постављање киоска: угао ул. Ђ. Вајферта 

и Др Мишовића, на кп.бр. 153/1 КО Бор I, 
- делатност: трговина, 
- облик основе киоска: квадратни,  
- материјал: бојена браварија, стакло. 

 
Локација бр. 5 (1 локацијско место): 
статус: постојећа локација 

- површина: до 8,0 м2, 
- место за постављање киоска: угао ул. Ђ. Вајферта 

и Др Мишовића, на кп.бр. 153/1 КО Бор I, 
- делатност:  трговина, 
- облик основе киоска: правоугаона,  
- материјал: бојена браварија, стакло. 
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Локација бр. 6 (1 локацијско место): 
статус: постојећа локација 

- површина: до 8,0 м2, 
- место за постављање киоска: угао ул. Ђ. Вајферта 

и Др Мишовића, на кп.бр. 153/1 КО Бор I, 
- делатност: трговина, 
- облик основе киоска: квадратна,  
- материјал: пластика, стакло. 
 

Локација бр. 7 (1 локацијско место): 
статус: постојећа локација 
        -      површина: до 8,0 м2, 

- место за постављање киоска: ул. Ђ. Вајферта, на 
кп.бр. 173/1 КО Бор I,, 

- делатност: брза храна, 
- облик основе киоска: квадратна,  
- материјал: бојена браварија, стакло. 

 
Локација бр. 8 (1 локацијско место) 
статус: постојећа локација 

- површина: до 10,0 м2, 
- место за постављање киоска: ул. Ђ. Вајферта, код 

Хотела «Србија», на кп.бр. 759/2 КО Бор I, 
- делатност: трговина, услуге, лутрија, дуван и 

штампа, 
- облик основе киоска: осмоугаона,  
- материјал: елоксирани алуминијум, стакло. 

 
Локација бр. 9 (1 локацијско место) 
статус: постојећа локација 

-     површина: до 7,0 м2, 
- место за постављање киоска: испред зграде Суда, 

на кп.бр. 761 КО Бор I,, 
- делатност: трговина, дуван и штампа, 
- облик основе киоска: правоугаона,  
- материјал: бојена браварија, стакло. 

 
Локација бр. 10 (1 локацијско место) 
статус: постојећа локација 

- површина: до 6,0 м2, 
- место за постављање киоска: ул.Моше Пијаде – 

аутобуско стајалиште –«Општина», на кп.бр. 4653 
- тротоар КО Бор I, 

- делатност: трговина, дуван и штампа, 
- облик основе киоска: квадратна,  
- материјал: пластика, стакло. 

 
Локација бр. 11 (1 локацијско место) 
статус: постојећа локација 

- површина:  до 8,0 м2, 
- место за постављање киоска: ул.Моше Пијаде 

измештена локација код Борске банке, на кп.бр. 
4653 - тротоар КО Бор I, 

- делатност: трговина, дуван и штампа, 
- облик основе киоска: квадратна,  
- материјал: бојена браварија, стакло. 

 
Локација бр. 12 (1 локацијско место) 
статус: постојећа локација 

- површина: до 8,0 м2, 
- место за постављање киоска: ул.Моше Пијаде 

измештена локација код Борске банке северно од 
постојећег степеништа за прилаз према Ул. Ђуре 
Ђаковића, на кп.бр. 4653 - тротоар КО Бор I, 

- делатност: трговина, дуван и штампа, 
- облик основе киоска: квадратна,  
- материјал: бојена браварија, стакло. 

 
Локација бр. 13 (1 локацијско место) 
статус: постојећа локација 

- површина: до 8,0 м2, 
- место за постављање киоска: ул.Моше Пијаде  

прилаз ОШ «Свети Сава», на кп.бр. 899/1 КО Бор I, 
- делатност: брза храна, 
- облик основе киоска: квадратна,  
- материјал:  пластика, стакло. 

 
Локација бр. 14 (1 локацијско место) 
статус: постојећа локација 

- површина: до 14,0 м2, 
- место за постављање киоска: ул.Моше Пијаде - 

прилаз ОШ «Свети Сава», на кп.бр. 899/1 КО Бор 
I, 

- делатност: брза храна, 
- облик основе киоска: правоугаона,  
- материјал:   елоксирани алуминијум, стакло. 

 
Локација бр. 150 (1 локацијско место) 
 статус: постојећа локација 

- површина: до 8,0 м2, 
- место за постављање киоска: ул.Моше Пијаде, 

лево од бившег аутобуског стајалишта на II км, 
гледано из ул. Моше Пијаде, на кп.бр. 899/1 КО 
Бор I, 

- делатност: трговина, дуван и штампа, 
- облик основе киоска: правоугаона,  
- материјал:   елоксирани алуминијум,  обојена 

браварија, стакло, пластика. 
 

Локација бр. 16 ( 1 локацијско место) 
статус: постојећа локација 

- површина : до 12,00м2 
- Место за постављање киоска: ул. Моше Пијаде, 

између зграда бр. 27 и 27/1, на кп.бр. 855/1 КО Бор 
I. 

- Делатност: трговина, дуван и штампа. 
- Облик основе: квадрат, правоугаоник. 
- Материјал: ПВЦ или елоксирани алуминијум у 

кобинацији са стаклом. 
 
Локација бр. 17 ( 1 локацијско место) 
статус: постојећа локација 

- површина:  до 8,00м2. 
- Место за постављање киоска: десно уз пешачку 

приступну стазу за ОШ „Свети Сава“, симетрично 
у односу на постојећи киоск за продају пецива, на 
кп.бр. 899/1 КО Бор I, 

- Делатност: брза храна. 
- Облик основе: правоугаона. 
- Материјал: полиестер, типски киоск. 

 
Локација бр. 18 (1 локацијско место) 
статус: постојећа локација 

- површина: до 14,0 м2, 
- место за постављање киоска: ул.Моше Пијаде, код 

бр. 92 – 96, , на кп.бр. 1734 КО Бор I,  
- делатност:  трговина, брза храна, 
- облик основе киоска: правоугаона,  
- материјал: елоксирани алуминијум, стакло, 

пластика. 
 
Локација бр. 19 (1 локацијско место) 
статус: постојећа локација 

- површина: 25,00 м2, 
- место за постављање киоска: ул.Моше Пијаде,III 

км, јужно од бр. 96, на кп.бр. 1734 КО Бор I, 
- делатност: трговина, 
- облик основе киоска: правоугаона,  
- материјал: монтажно-демонтажни. 

 
Локација бр. 20 (1 локацијско место) 
статус: постојећа локација 

- површина: до 8,0 м2, 
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- место за постављање киоска: ул.Моше Пијаде,III 
км, јужно од бр. 96, на кп.бр. 1734 КО Бор I, 

- делатност: трговина, брза храна. 
- облик основе киоска: квадратна,  
- материјал:  пластика, стакло. 

 
Локација бр. 21 (1 локацијско место) 
статус: постојећа локација 
        - површина: 25,0 м2,  

- место за постављање киоска: ул.Моше Пијаде,III 
км, јужно од бр. 96, на кп.бр. 1734 КО Бор I, 

- делатност: цвећара.  
- облик основе киоска: правоугаона,  
- материјал: монтажно-демонтажни. 

 
Локација бр. 22 (1 локацијско место) 
статус: постојећа локација 

- површина: до 8,0 м2, 
- место за постављање киоска: ул.Моше Пијаде,III 

км, јужно од бр. 96, на кп.бр. 1734 КО Бор I, 
- делатност: трговина, дуван и штампа. 
- облик основе киоска: квадратна,  
- материјал: обојена браварија, стакло. 
 

Локација бр. 23 (1 локацијско место) 
статус: постојећа локација 

- површина: до 8,0 м2, 
- место за постављање киоска: ул.Моше Пијаде,III 

км, јужно од бр. 96, на кп.бр. 1734 КО Бор I, 
- делатност: трговина, дуван и штампа, 
- облик основе киоска: квадратна,  
- материјал: бојена браварија, стакло. 

 
Локација бр. 24 (1 локацијско место) 
статус: постојећа локација 

- површина: до12,0 м2, 
- место за постављање киоска: угао ул. Г.П.Илића и 

Краља Петра I, на кп.бр. 2225 КО Бор I, 
- делатност: трговина, брза храна, 
- облик основе киоска: правоугаона,  
- материјал: бојена браварија, стакло. 

 
Локација бр. 25 (1 локацијско место) 
статус: постојећа локација 

- површина: до 25,0 м2,  
- место за постављање киоска: ул. Краља Петра I 

јужно од нове поште, на кп.бр. 2538/10 КО Бор I, 
- делатност: брза храна, 
- облик основе киоска: правоугаона,  
- материјал: монтажни елементи, 
- НАПОМЕНА: Локација ће бити у функцији до 

времена изградње објекта између „Нове поште“ и 
„Нове тржнице“, према Урбанистичком плану. 

 
Локација бр. 26 (1 локацијско место) 
статус: постојећа локација 

- површина: до 25,0 м2,  
- место за постављање киоска: ул. Краља Петра I 

јужно од нове поште, на кп.бр. 2538/9 и 2538/8 КО 
Бор I, 

- делатност: брза храна, 
- облик основе киоска: правоугаона,  
- материјал: монтажни елементи, 
- НАПОМЕНА: Локација ће бити у функцији до 

времена изградње објекта између „Нове поште“ и 
„Нове тржнице“, према Урбанистичком плану 

- . 
Локација бр. 27 (1 локацијско место) 
статус: постојећа локација 

- површина: до 25,0 м2,  
- место за постављање киоска: ул. Краља Петра I 

јужно од нове поште, на кп.бр. 2538/7 КО Бор I, 

- делатност: трговина, 
- облик основе киоска: правоугаона,  
- материјал: монтажни елементи, 
- НАПОМЕНА: Локација ће бити у функцији до 

времена изградње објекта између „Нове поште“ и 
„Нове тржнице“, према Урбанистичком плану. 

 
Локација бр. 28 (1 локацијско место) 
статус: постојећа локација 

- површина: до 16,0 м2,  
- место за постављање киоска: ул. Краља Петра I 

јужно од нове поште, на кп.бр. 2538/6 КО Бор I, 
- делатност: трговина 
- облик основе киоска: кружна,  
- материјал: монтажни елементи. 
- НАПОМЕНА: Локација ће бити у функцији до 

времена изградње објекта између „Нове поште“ и 
„Нове тржнице“, према Урбанистичком плану. 

 
Локација бр. 29 (1 локацијско место) 
статус: постојећа локација 

- површина: до 25,0 м2,  
- место за постављање киоска: ул. Краља Петра I 

јужно од нове поште, на кп.бр. 2538/5 КО Бор I, 
- делатност: трговина, 
- облик основе киоска: правоугаона,  
- материјал: монтажни елементи. 
- НАПОМЕНА: Локација ће бити у функцији до 

времена изградње објекта између „Нове поште“ и 
„Нове тржнице“, према Урбанистичком плану. 

 
Локација бр. 30 (1 локацијско место) 
статус: постојећа локација 

- површина: до 14,0 м2,  
- место за постављање киоска: ул. Краља Петра I 

јужно од нове поште, на кп.бр. 2538/1 КО Бор I, 
- делатност: трговина, штампа, 
- облик основе киоска: правоугаона,  
- материјал: пластика, стакло, 
- НАПОМЕНА: Локација ће бити у функцији до 

времена изградње објекта између „Нове поште“ и 
„Нове тржнице“, према Урбанистичком плану. 

 
Локација бр. 31 (1 локацијско место) 
статус: постојећа локација 

- површина: до 8,0 м2,  
- место за постављање киоска: ул. Краља Петра I, 

јужно од нове поште, на кп.бр. 2538/1 КО Бор I, 
- делатност: лутрија, трговина, штампа. 
- облик основе киоска: квадратна,  
- материјал: пластика, стакло. 
- НАПОМЕНА: Локација ће бити у функцији до 

времена изградње објекта између „Нове поште“ и 
„Нове тржнице“, према Регулационом плану 
„Секција 10“. 

 
Локација бр. 32 (1 локацијско место) 
статус: постојећа локација 

- површина: до 8,0 м2,  
- место за постављање киоска: ул. Краља Петра I, 

јужно од нове поште, на кп.бр. 2538/1 КО Бор I, 
- делатност: трговина, штампа, 
- облик основе киоска: квадратна,  
- материјал: пластика, стакло, 
- резервна локација: западно од постојеће. 
- НАПОМЕНА: Локација ће бити у функцији до 

времена изградње објекта између „Нове поште“ и 
„Нове тржнице“, према Регулационом плану 
„Секција 10“. 
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Локација бр. 33 (1 локацијско место) 
статус: постојећа локација 

- површина: до 8,0 м2,  
- место за постављање киоска: ул. 3. октобар, 

између бр. 10 и 12, на кп.бр. 1055/1 КО Бор I, 
- делатност: трговина, дуван и штампа, 
- облик основе киоска: квадратна,  
- материјал: бојена браварија, стакло. 

 
Локација бр. 34 (1 локацијско место) 
статус: постојећа локација 

- површина:  до 25,0 м2,  
- место за постављање киоска:  угао ул. 3. октобар и 

Ђ.А.Куна, на кп.бр. 1055/1 КО Бор I, 
- делатност: трговина, 
- облик основе киоска: правоугаона,  
- материјал: монтажно-демонтажни елементи. 

 
Локација бр. 35 (1 локацијско место) 
статус: постојећа локација 

- површина: до 8,0 м2,  
- место за постављање киоска:  угао ул. 3. октобар и 

Ђ.А.Куна, на кп.бр. 1055/1 КО Бор I, 
- делатност: трговина, дуван и штампа, 
- облик основе киоска: правоугаона,  
- материјал: обојена браварија, стакло. 
 

Локација бр. 36 (1 локацијско место) 
статус: постојећа локација 

- површина: до 8,0 м2,  
- место за постављање киоска:  угао ул. 3. октобар и 

Ђ.А.Куна, на кп.бр. 1055/1 КО Бор I, 
- делатност: трговина, дуван и штампа, 
- облик основе киоска: правоугаона,  
- материјал: обојена браварија, стакло. 

 
Локација бр. 37 (1 локацијско место) 
статус: постојећа локација 
       -  површина: 34,0 м2, са обавезом усклађивања са 
Одлуком по истеку рока закупа локације, на 25,0 м2, 

- место за постављање киоска: угао ул. 3. октобар и 
Г.П.Илића код бр.16, на кп.бр. 1734/1 КО Бор I, 

- делатност: трговина, 
- облик основе киоска: правоугаона,  
- материјал: монтажно-демонтажни елементи. 

 
Локација бр. 38 (1 локацијско место) 
статус: постојећа локација 

- површина:  до 14,0 м2, 
- место за постављање киоска: ул. 3. октобар код бр. 

73, на кп.бр. 2538/11 КО Бор I, 
- делатност: трговина, 
- облик основе киоска: правоугаона,  
- материјал: монтажно-демонтажни елементи. 

 
Локација бр. 39 (1 локацијско место) 
статус: постојећа локација 

- површина:  до 25,0 м2, 
- место за постављање киоска: ул. 3. октобар код бр. 

298, на кп.бр. 4663/3 КО Бор I, 
- делатност: трговина, 
- облик основе киоска: квадратна,  
- материјал: монтажно-демонтажни елементи. 
- резервна локација: западно од постојеће. 

 
Локација бр. 40 (1 локацијско место) 
статус: постојећа локација 

- површина:  до 8,0 м2, 
- место за постављање киоска: ул. 9. бригаде код 

зграде бр. 14, на кп.бр. 4704 КО Бор I, 
- делатност: трговина, дуван и штампа, 
- облик основе киоска: правоугаона,  

- материјал:стакло, бојена браварија. 
 
Локација бр. 41 (1 локацијско место) 
статус: постојећа локација 

- површина:  до 8,0 м2, 
- место за постављање киоска: ул. Тимочке 

дивизије, јужно од паркинга, на кп.бр. 3370 КО 
Бор I, 

- делатност: трговина, штампа, 
- облик основе киоска: правоугаона,  
- материјал: стакло, бојена браварија. 
 

Локација бр. 42 (1 локацијско место) 
статус: нова локација 

- површина:  до 10,0 м2, 
- место за постављање киоска: угао ул. Др 

Миловановића и Међеда Усеиновића код зграде 
бр. 2, на кп.бр. 4691/1 КО Бор I, 

- делатност: трговина, дуван и штампа, 
- облик основе киоска: правоугаона, квадратна, 
- материјал: стакло, бојена браварија, елоксирани 

алуминијум. 
 
Локација бр. 43 (1 локацијско место) 
статус: нова локација 

- површина:  до 10,0 м2, 
- место за постављање киоска: угао ул. Др 

Миловановића и Међеда Усеиновића код зграде 
бр. 2, на кп.бр. 4691/1 КО Бор I, 

- делатност: трговина, дуван и штампа, 
- облик основе киоска: правоугаона, квадратна, 
- материјал: стакло, бојена браварија, елоксирани 

алуминијум. 
 
Локација бр. 44 (1 локацијско место) 
статус: постојећа локација 
        -     површина:  до 8,0 м2, 

- место за постављање киоска: ул. Саве Ковачевића 
код зграде бр. 20, на кп.бр. 3284/1 КО Бор I, 

- делатност: трговина, дуван и штампа, 
- облик основе киоска: квадратна, 
- материјал: пластика, стакло.  

 
Локација бр. 45 (1 локацијско место) 
статус: нова локација 

- површина:  до 8,0 м2, 
- место за постављање киоска: ул. Црновршких 

бригада, код аутобуског стајалишта, преко пута 
зграде бр. 42, лево од стајалишта, на кп.бр. 4643 
КО Бор I, 

- делатност: трговина, дуван и штампа, 
- облик основе киоска: правоугаона, квадратна, 

осмоугаона, 
- материјал: стакло, обојена браварија, елоксирани 

алуминијум. 
 
Локација бр. 46 (1 локацијско место) 
статус: постојећа локација 
      - опис идентичан као код претходне локације осим у 
делу положаја, ова локација је одређена десно од 
аутобуског стајалишта. 
 
Локација бр. 47 (1 локацијско место) 
статус: постојећа локација 

- површина:  до 14,0 м2, 
- место за постављање киоска: ул. Наде Димић, код 

МЗ «Слога», на кп.бр. 2915/1 КО Бор I, 
- делатност: трговина, дуван и штампа, 
- облик основе киоска: правоугаона, квадратна, 

осмоугаона, 
- материјал: стакло, обојена браварија, елоксирани 

алуминијум. 
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Локација бр. 48 (1 локацијско место) 
статус: постојећа локација 
        -       површина:  до 8,0 м2, 

- место за постављање киоска: ул. Николе Пашића 
источно од дворишта ОШ «Б.Радичевић», на 
кп.бр. 4652/1 КО Бор I, 

- делатност: трговина, штампа, 
- облик основе киоска: правоугаона,  
- материјал: стакло, бојена браварија,. 

 
Локација бр. 49 (1 локацијско место) 
статус: постојећа локација 

- површина:  до 10,0 м2, 
- место за постављање киоска: угао ул.Николе 

Пашића и Јована Дучића, код зграде бр. 12, на 
кп.бр. 4652/1 КО Бор I, 

- делатност: трговина, дуван и штампа, 
- облик основе киоска: правоугаона, квадратна, 

осмоугаона, 
- материјал: стакло, бојена браварија, елоксирани 

алуминијум. 
 
Локација бр. 50 (1 локацијско место) 
статус: постојећа локација 

- површина:  до 10,0 м2, 
- место за постављање киоска:  ул. Николе Пашића 

код зграде бр. 17, на кп.бр. 1865 КО Бор I, 
- делатност: трговина, 
- облик основе киоска: правоугаона,  
- материјал: стакло, бојена браварија, елоксирани 

алуминијум, 
- напомена: прикључак на електро мрежу могућ је 

само из постојећег објекта у Ул. Н.Пашића бр. 17. 
 
Локација бр. 51 (1 локацијско место) 
статус: постојећа локација 
        -      површина:  до 8,0 м2, 

- место за постављање киоска:  ул. Николе Пашића 
код зграде бр. 22, на кп.бр. 4652/1 КО Бор I, 

- делатност: трговина, 
- облик основе киоска: правоугаона,  
- материјал: стакло, бојена браварија. 

 
Локација бр. 52 (1 локацијско место) 
статус: постојећа локација 

- површина:  до 8,0 м2, 
- место за постављање киоска:  ул. Николе Пашића 

код зграде бр. 22, на кп.бр. 4652/1 КО Бор I, 
- делатност: трговина, дуван и штампа, 
- облик основе киоска: правоугаона,  
- материјал: стакло, бојена браварија.  
 

Локација бр. 53 (1 локацијско место) 
статус: постојећа локација 

- површина:  до 8,0 м2, 
- место за постављање киоска:  ул. Николе Пашића 

код зграде бр. 22, на кп.бр. 4652/1 КО Бор I, 
- делатност: трговина, дуван и штампа, 
- облик основе киоска: правоугаона,  
- материјал: стакло, бојена браварија. 

 
Локација бр. 54 (1 локацијско место) 
статус: постојећа локација 

- површина: до 8,0 м2, 
- место за постављање киоска:  ул. Николе Пашића 

између Аутобуске станице и 
«Електродистрибуције»,  

- делатност: трговина, дуван и штампа, 
- облик основе киоска: правоугаона,  
- материјал: стакло, бојена браварија. 

 

Локација бр. 55 (1 локацијско место) 
статус: постојећа локација 

- површина:  до 8,0 м2, 
- место за постављање киоска:  угао ул. Б.Бухе и 

Његошеве, на кп.бр. 1086/2 КО Бор I, 
- делатност: трговина, дуван и штампа, 
- облик основе киоска: правоугаона, квадратна, 
- материјал: стакло, бојена браварија. 
 

Локација бр. 56 (1 локацијско место) 
статус: постојећа локација 

- површина:  до 25,0 м2, 
- место за постављање киоска:  угао ул. Б.Бухе и 

Његошеве, на кп.бр. 1086/2 КО Бор I, 
- делатност: трговина, дуван и штампа, 
- облик основе киоска: правоугаона, квадратна, 
- материјал: стакло, обојена браварија. 

 
Локација бр. 57 (1 локацијско место) 
статус: постојећа локација 

- површина:  до 8,0 м2, 
- место за постављање киоска: ул. Мајданпечка, 

источно од робне пијаце, на кп.бр. 794 КО Бор I, 
- делатност: трговина, дуван и штампа, 
- облик основе киоска: квадратна, 
- материјал: стакло, бојена браварија. 

 
Локација бр. 58 (1 локацијско место) 
статус: постојећа локација 

- површина:  до 8,0 м2, 
- место за постављање киоска: ул. Мајданпечка, 

источно од робне пијаце, на кп.бр. 794 КО Бор I, 
- делатност: трговина, дуван и штампа, 
- облик основе киоска: квадратна, 
- материјал: стакло, бојена браварија, 

 
Локација бр. 59 (1 локацијско место) 
статус: постојећа локација 

- површина:  до 8,0 м2, 
- место за постављање киоска: ул. Мајданпечка, 

источно од робне пијаце, на кп.бр. 794 КО Бор I, 
- делатност: трговина, дуван и штампа, 
- облик основе киоска: квадратна, 
- материјал: стакло, бојена браварија. 
 

Локација бр. 60 (1 локацијско место) 
статус: постојећа локација 

- површина:  до 8,0 м2, 
- место за постављање киоска: ул. Мајданпечка, 

источно од робне пијаце, на кп.бр. 794 КО Бор I, 
- делатност: трговина, дуван и штампа, 
- облик основе киоска: квадратна, 
- материјал: стакло, бојена браварија. 

 
Локација бр. 61  (1 локацијско место): 
статус : постојећа локација 
        -       површина: 25,00 м2  

- место за постављање киоска: у наставку занатског 
центра ул.Н.Пашића 43, на кп.бр. 846/25 и 846/1 
КО Бор I, 

-  делатност: трговина са задржавањем постојеће 
намене – аутогалантерија и ситни резервни 
делови, 

- облик основе киоска: правоугаона , квадратна , 
- материјал: елоксирани алуминијум, бојена 

браварија. 
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Локација бр. 62  (1 локацијско место): 
статус: нова локација 
 површина:  6,0 м2, 

- место за постављање киоска: у Зеленом булевару, 
на почетку низа пословних објеката на шеталишту 
ка Дому здравља, на кп.бр. 4659 КО Бор I, 

- делатност: трговина, дуван, штампа, брза храна, 
- облик основе киоска: квадратна, правоугаона, 
- материјал: алу-столарија, ПВЦ у комбинацији са 

стаклом. 
 

Локација бр. 63  (1 локацијско место): 
статус: нова локација 
 површина:  6,0 м2, 

- место за постављање киоска: у Зеленом булевару, 
на почетку низа пословних објеката на шеталишту 
ка Дому здравља, на кп.бр. 4659 КО Бор I, 

- делатност: трговина, дуван, штампа, брза храна, 
- облик основе киоска: квадратна, правоугаона, 
- материјал: алу-столарија, ПВЦ у комбинацији са 

стаклом. 
 

Локација бр. 64  (1 локацијско место): 
статус: нова локација 
 површина:  6,0 м2, 

- место за постављање киоска: у Зеленом булевару, 
у низу пословних објеката на шеталишту ка Дому 
здравља, на кп.бр. 4659 КО Бор I, 

- делатност: трговина, дуван, штампа, брза храна, 
- облик основе киоска: квадратна, правоугаона, 
- материјал: алу-столарија, ПВЦ у комбинацији са 

стаклом. 
 
Локација бр. 65 (1 локацијска места) 
статус: постојеће локације 

- површина:  17.85 м2  (3,50 х 5,10 м), 
- место за постављање киоска: до постојећих 

објеката (бр.26 и бр.28) у двостраним низовима до 
зграде «Чешаљ»-ламела према пијачном 
комплексу, на кп.бр. 778/1 КО Бор I, 

- делатност: трговина. 
- облик основе киоска: правоугаона, спољне мере: 

3,50 х 5,10 м. 
- материјал: ПВЦ конструкција у комбинацији са 

стаклом и сличним материјалима, алтернативно 
елоксирани алуминијум и стакло. 

 
Локација бр. 66 (1 локацијска места) 
статус: постојеће локације 

- површина:  17.85 м2  (3,50 х 5,10 м), 
- место за постављање киоска: до постојећих 

објеката (бр.26 и бр.28) у двостраним низовима до 
зграде «Чешаљ»-ламела према пијачном 
комплексу, на кп.бр. 778/1 КО Бор I, 

- делатност: трговина. 
- облик основе киоска: правоугаона, спољне мере: 

3,50 х 5,10 м. 
- материјал: ПВЦ конструкција у комбинацији са 

стаклом и сличним материјалима, алтернативно 
елоксирани алуминијум и стакло. 

 
Локација бр. 67  (1 локацијско место): 
статус: нова локација 

-       површина:  до 6,0 м2, 
- место за постављање киоска: у Зеленом булевару, 

у низу пословних објеката на шеталишту ка Дому 
здравља, на месту огласног-рекламног паноа, на 
кп.бр. 4659 КО Бор I, 

- делатност: трговина, дуван, штампа, брза храна, 
- облик основе киоска: квадратна, правоугаона, 
- материјал: алу-столарија, ПВЦ у комбинацији са 

стаклом. 

 
Локација бр. 68 (1 локацијско место) 
статус: постојећа локација 

- површина:  9,0 м2 максимално, 
- место за постављање киоска: ул. Краља Петра I, 

испод ОШ „Душан Радовић“, на кп.бр. 2225 КО 
Бор I, 

- делатност: трговина, штампа, 
- облик основе киоска: правоугаона , квадратна , 
- материјал: елоксирани алуминијум, бојена 

браварија. 
 
Локација бр. 69 (1 локацијско место) 
статус: постојећа локација 

- површина:  9,0 м2 максимално, 
- место за постављање киоска: ул. Краља Петра I, 

испод ОШ „Душан Радовић“, на кп.бр. 2225 КО 
Бор I, 

- делатност: трговина, штампа, брза храна, 
- облик основе киоска: правоугаона , квадратна , 
- материјал: елоксирани алуминијум, бојена 

браварија. 
 

Локација бр. 70 (1 локацијско место) 
 статус: постојећа локација 

- површина:  9,0 м2 максимално, 
- место за постављање киоска: ул. Краља Петра I, 

испод ОШ „Душан Радовић“, на кп.бр. 2225 КО 
Бор I, 

- делатност: трговина, штампа, 
- облик основе киоска: правоугаона , квадратна , 
- материјал: елоксирани алуминијум,бојена 

браварија.  
 
Локација бр. 71 (1 локацијско место) 
статус: постојећа локација 

- површина:  до 12,0 м2, 
- место за постављање киоска:  Зелени булевар, код 

аутобуског стајалишта на IV км, на кп.бр. 4659 КО 
Бор I, 

- делатност: трговина, дуван и штампа, 
- облик основе киоска: правоугаона, 
- материјал: ПВЦ у комбинацији са стаклом. 

 
Локација бр. 72  (1 локацијско место): 
статус: постојећа локација 

- површина:  6,0 м2, 
- место за постављање киоска: у улици Генерала 

Павла Илића, у делу слободног простора, уз 
зграду број 1, према згради број 2 у улици Зелени 
Булевар, на кп.бр. 2225 КО Бор I, 

- делатност: трговина, дуван и штампа, 
- облик основе киоска: правоугаона, 
- материјал: елоксирани алуминијум или ПВЦ у 

комбинацији са стаклом. 
 
Локација бр. 73  (1 локацијско место): 
статус: постојећа локација  

- место за постављање вагона: у делу слободног 
простора на левој страни улице Моше Пијаде, 
између вишеспратних стамбених зграда број 35 и 
37, на кп.бр. 899/1 КО Бор I, 

-  делатност: угоститељска, пружање услуга 
исхране и пића, 

- објекат: вагон – путнички или трамвајски, уз 
потребну реконструкцију, 

- површина: 17.00 м х 3,20 м = 54.40 м2 ,  
- обрада: савремени материјали уз очување 

аутентичног изгледа и ентеријера. 
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Локација бр. 74  (1 локацијско место): 
статус: нова локација 

- површина:  до 6,0 м2, 
- место за постављање киоска: у Ул. Љубе Нешића, 

код објекта МЗ „Металург“, на кп.бр. 4678 КО Бор 
I, 

- делатност: трговина, дуван, штампа, 
- облик основе киоска: квадратна, правоугаона, 
- материјал: алу-столарија, ПВЦ у комбинацији са 

стаклом. 
 
Локација бр. 75  (1 локацијско место): 
статус: нова локација 

- површина:  до 6м2, 
- место за постављање киоска: у Ул. Моше Пијаде, 

код „MAXI DISKONT“-а, делатност: трговина, 
дуван, штампа, мењачница, на кп.бр. 977/1 КО Бор 
I, 

- облик основе киоска: квадратна, правоугаона, 
- материјал: алу-столарија, ПВЦ у комбинацији са 

стаклом. 
 

Локација бр. 76 (1 локацијско место) 
статус: постојећа локација 

- површина:  до 6,0м2, 
- место за постављање киоска:  угао Ул. 

Мајданпечка и Ул. Чочетова, на кп.бр. 794 КО Бор 
I, 

- делатност: трговина, дуван и штампа. 
- облик основе киоска: правоугаона, 
- материјал: бојена браварија у комбинацији са 

стаклом. 
 
Локација бр. 77  (1 локацијско место): 
статус: нова локација 

- површина:  до 6,0 м2, 
- место за постављање киоска: бетонски плато у Ул. 

Саве Ковачевића, код стамбеног објекта бр.7, на 
кп.бр.  КО Бор I, 

- делатност: трговина, дуван, штампа, 
- облик основе киоска: квадратна, правоугаона, 
- материјал: алу-столарија, ПВЦ у комбинацији са 

стаклом. 
 
Локација бр. 78  (1 локацијско место): 
статус: нова локација 

- површина:  до 6,0 м2, 
- место за постављање киоска: Ул. Моше Пијаде, 

део тротоара код пословног простора „Теленор“-а, 
на кп.бр.4653 КО Бор I, 

-  делатност: дуван, штампа, бижутерија, 
- облик основе киоска: правоугаона, шестоугаона, 
- материјал: алу-столарија, ПВЦ у комбинацији са 

стаклом. 
 

III. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 

       Овај План, доставља се на спровођење Одељењу за 
урбанизам, грађевинске и комуналне послове, које издаје 
Одобрење за постављање мањег монтажног објекта на 
јавној површини. 

 
IV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
       Елаборат плана локација, садржи текстуални и 
графички део. 
 
Текстуални део: 

I. Опште одредбе, 
II. Локације и оббјекти, 
III. Спровођење Плана. 
 

Графички део: 
I. Прегледна карта локација, Р = 1:4200. 
 
Овај План ступа на снагу осмог дана по објављивању у 

„Службеном листу Бора“. 
 
Ступањем на снагу овог Плана локација за постављање 

мањих монтажних објеката на јавним површинама у Бору, 
престају да важе: План локација за киоске на јавним 
површинама у Бору („Сл. лист општина“, бр.06/04) и 
Измена и допуна плана локација за мање монтажне објекте 
на јавним површинама у Бору („Сл. лист општина“, 
бр.10/07). 

 
О П Ш Т И Н А   Б О Р 

 
Број: 353 -3 /07-II 
Датум: 13. новембра 2007. године 
 

                                                                     
     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОР 

 
                                          Бранислав Ранкић, с.р. 
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