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64 
На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему («Службени гласник РС», број 54/2009), члана 
32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник 
РС», број 129/07), члана 2. и 3. Одлуке о распуштању 
општине Бор и образовању Привременог органа општине 
Бор («Сл. гласник РС»), број 11/2010) и члана 43. Статута 
општине Бор («Службени лист општине Бор», број 7/08) 
Привремени орган општине  Бор  на седници одржаној 
дана  06. априла 2010. године,  донео је 
 

О Д Л У К У 
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БОР ЗА 2010. ГОДИНУ 

 
I ОПШТИ ДЕО 

 
Члан 1. 

 Буџет општине Бор за 2010.годину састоји се 
од:  
 -примања буџета општине Бор за 2010.годину, 
која се састоје од текућих прихода из класе 7, у износу од 
890.500.000 динара.  
 -издатака буџета општине Бор за 2010.годину, 
који се састоје од текућих расхода из класе 4 и 
капиталних расхода из класе 5, у износу 867.006.743 
динара. 
 -буџетског суфицита у износу од 23.493.257 
динара. 

-примања од продаје финансијске 
имовине(приватизациони приходи) у износу од 500.000 
динара. 
 -примања од задуживања од осталих 
поверилаца у земљи у корист нивоа општине у износу од 
8.000.000 динара. 
 -издатака за отплату главнице дуга у износу од 
29.993.257 динара. 

 -издаци за набавку финансијске имовине у 
износу од 2.000.000 динара. 

Буџетским суфицитом из алинеје 3. овог члана 
финансираће се текући расходи и издаци. 

 
Члан 2. 

 У 2010.години приход од задуживања од 
осталих поверилаца у земљи у корист нивоа опптине 
износи 8.000.000 динара, а користиће се за финансирање 
текуће ликвидности општине Бор. 
   

Члан 3. 
 У сталну резерву буџета општине Бор у 
2010.години издваја се 0,2% прихода буџета у 
2010.години, односно износ од  1.798.000 динара. 
 

Члан 4. 
 У текућу буџетску резерву оставља се 
нераспоређен износ прихода од  10.400.000 динара. 

Члан 5. 
 У 2010.години  расходи за отплату кредита и 
камата износе 37.996.834 динара, од чега је 7.445.682 
динара расход за камату  и 3.479.167 расход за ануитет 
кредита на основу донете Одлуке о приступању општине 
Бор садужништву ради задуживања  ЈКП Топлане Бор.  
 Расходи за набавку финансијске имовине 
користиће се као подстицајна средства за развој 
пољопривредне производње у износу од 2.000.000 
динара. 
                             

Члан 6. 
Примања и издаци буџета, примања и издаци по 

основу продаје, односно набавке финансијске имовине и 
датих кредита и задуживања и отплате дуга утврђени су у 
следећим износима, и то:  

 
 

Економска   План 
класификација Примања у динарима за 2010.год. 

1 2 3 

  
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И 
ИЗДАТАКА БУЏЕТА ОПШТИНЕ   

  I УКУПНА ПРИМАЊА 890,500,000 
7 Текући приходи 890,500,000 

71 1. Порески приходи 492,058,929 
711 1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке 305,244,529 
714 1.2. Порез на добра и услуге 41,314,400 

712+713+716+719 1.3. Остали порески приходи 145,500,000 
74 2. Непорески приходи, од чега: 169,273,113 

7411 - наплаћене камате 2,800,000 

7415 
- накнада за коришћење простора и грађевинског 
земљишта 126,600,000 

733 3. Трансфери 229,167,958 

8 
Капитални приходи-примања од продаје 
нефинансијске имовине 0 

  II УКУПНИ ИЗДАЦИ 867,006,744 
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4 Текући расходи 815,924,435 
41 1. Расходи за запослене 304,988,851 
42 2. Коришћење услуга и роба 225,344,456 
44 3. Отплата камата 8,003,577 
45 4. Субвенције 112,850,000 
47 5. Издаци за социјалну заштиту 8,184,913 

48+49 6. Остали расходи 50,326,900 
46 7. Трансфери осталом нивоу власти 106,225,738 
5 Капитални расходи 51,082,309 

(7+8)-(4+5) 
III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ ( БУЏЕТСКИ 
ДЕФИЦИТ) (I-II) 23,493,257 

  Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА   
92 IV Примања од продаје финансијке имовине 500,000 
91 V Примања од задуживања 8,000,000 

911 1. Примања од домаћих задуживања 8,000,000 

9113+9114 
1.1. Задуживање код јавних финансијских институција и 
пословне банке 0 

9111+9112+9115+9116+9117+9118+9119 1.2. Задуживање код осталих извора 8,000,000 
912 2. Примања од иностраног задуживања 0.00 

62 VI Набавка финансијске имовине 2,000,000 
61 VII Отплата главнице 29,993,257 

611 1. Отплата главнице домаћим кредиторима 29,993,257 

6113+6114 
1.1. Отплата главнице домаћим јавним финансијским 
институцијама и пословним банкама 29,993,257 

6111+6112+6115+6116+6117+6118+6119 1.2. Отплата главнице осталим кредиторима 0.00 
612 2. Отплата главнице страним кредиторима 0.00 

  VIII НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ ( IV+V-VI-VII=-III) -23,493,257 

( III+IV-VI) 
В. УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ ( УКУПНИ 
ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ) 21,993,257 

 
Члан 7. 

Примања буџета општине Бор за 2010.годину остварују се по врстама , и то: 

 
Економска   План 

класификација Примања у динарима за 2010. 
1 2 3 

I Уступљени јавни приходи 567,494,887 
711100 Порез на доходак грађана 272,154,929 
711110 Порез на зараде 218,058,359 
711111 Порез на зараде 218,058,359 
711120 Порез на приходе од самосталне делатности 18,238,500 

711121 
Порез на приходе од самосталних делатности који се 
плаћа према стварно оств.приходу 10,580,500 

711122 
Порез на приходе од самосталних делатности који се 
плаћа према паушално оств.приходу 7,658,000 

711140 
Порез на приход од имовине(прих.од непокрет., на 
прих.од пољопр.и шумар. на земљ.) 5,731,000 

711143 Порез на приходе од непокретности 4,500,000 
711145 Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари 731,000 
711146 Порез на приходе од пољопривреде и шумарства 350,000 
711148 Порез од непокретности 150,000 
711160 Порез на приходе од осигураних лица 7,070 
711161 Порез на приходе од осигурања лица 7,070 
711190 Порез на друге приходе 30,120,000 
711191 Порез на остале приходе 30,000,000 
711193 Порез на приходе спортиста и спортских стручњака 120,000 

     
713310 Порез на наслеђе и поклон 900,000 
713311 Порез на наслеђе и поклон 900,000 

713420 
Порез на капиталне трансакције(-на пренос 
апсолутних права) 19,050,000 
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713421 Порез на пренос апсолутних права на непокретности 15,000,000 

713422 
Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим 
хартијама од вредности 50,000 

713423 
Порез на пренос апсолутних права на половним 
моторним возилима 4,000,000 

713610 Порез на акције на име и уделе 500,000 
713611 Порез на акције на име и уделе 500,000 

733150 
Текући трансфери од других нивоа власти у корист 
нивоа општина 229,167,958 

733151 
Текући трансфери од др.нивоа власти у кор.н.општина-
доп.ср. из буџ.Републике 224,167,958 

733152 
Други текући трансфери од Републике у корист 
нивоа општна 5,000,000 

733154 Текући наменски трансфери 0 
714440 Средства за противпожарну заштиту  300,000 

714441 
Средства за противпожарну заштиту од напл.премије 
осигурања од пож. 300,000 

714510 Порези,таксе и накнаде на моторна возила 8,000,000 

714514 
Порези на моторна возила-год.накнада за друмска и 
ост.моторна возила 8,000,000 

714540 Накнаде за коришћење добара од општег интереса 4,222,000 
714543 Накнада за промену намене обрадивог земљишта 22,000 
714547 Накнада за загадјивање животне средине 4,100,000 

714549 
Накнада од емисија NO2,SO2,прашкастих материја и 
одложеног отпада 100,000 

741510 Накнада за коришћење природних добара 29,000,000 
741511 Накнада за коришћење минералних сировина 29,000,000 
743320 Приход од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 4,200,000 
743324 Приход од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 4,200,000 

II Изворни јавни приходи 323,005,113 

711140 
Порез на приход од имовине(прих.од непокрет., на 
прих.од пољопр.и шумар. на земљ.) 33,000,000 

711147 Порез на земљиште 33,000,000 
713120 Порез на имовину 65,000,000 

713121 
Порез на имовину(осим на земљиште,акције и уделе) од 
физичких лица 7,000,000 

713122 
Порез на имовину(осим на земљиште,акције и уделе) од 
правних лица 58,000,000 

714420 
Комунална такса за приређивање музичког програма 
у угоститељским објектима 500,000 

714421 
Комунална такса за држање музичких уређаја и приређ. 
Музичког програма у угост.обј. 500,000 

714430 Комунална такса за коришћење рекламних паноа 500,000 
714431 Комунална такса за коришћење рекламних паноа 500,000 
714510 Порези,таксе и накнаде на моторна возила 22,000,000 

714513 
Комунална такса за држање моторних друмских и 
прикључних возила 22,000,000 

714550 Борависна такса 1,022,400 
714552 Борависна такса 1,022,400 
714560 Општинске накнаде 4,700,000 

714562 
Посебна накнада за заштиту и унапређење животне 
средине 4,600,000 

714564 
Накнада за постављање објеката, односно средстава за 
оглашавање и др.обј. И средст. 100,000 

714570 
Општинске комуналне таксе(за држање животиња,за 
држање   

  
средстава за игру, за коришћење витрина ради 
излагања робе   

  ван пословног простора) 70,000 

714573 

Општинске комуналне таксе(за држање животиња,за 
држање средстава за игру, за коришћење витрина ради 
излагања робе 70,000 

716110 Комунална такса на фирму 60,050,000 

716111 
Комунална такса за истицање фирме на пословном 
простору 60,000,000 

716112 
Комунална такса за истицање фирме ван пословног 
простора 50,000 
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741150 Приходи од камата на средства буџета општине 2,800,000 
741151 Приходи од камата на средства буџета општине 2,800,000 

741530 
Накнада за коришћење простора и грађевинског 
земљишта 97,600,000 

741531 
Накнада за коришћење простора(јавне и слободне 
површине) и грађ.земљ. 1,600,000 

741534 
Накнада за коришћење градског грађевинског земљишта 
од физичких лица 96,000,000 

741536 
Накнада за коришћење градског грађевинског земљишта 
од правних лица 0 

742150 
Приходи од продаје добара и услуга или закупа од 
стране тржишних организација 17,518,600 

742152 Приходи од давања у закуп непокретности које користе   
  субјекти локалне самоуправе и др.буџ.корисници 15,013,000 

742153 
Приходи од закупнине за грађ.земљиште у кор.нивоа 
општина 2,505,600 

742250 Таксе у корист нивоа општина 10,700,000 
742251 Општинске административне таксе 6,200,000 
742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 4,500,000 

742350 
Приходи од обављања делатности општинских органа 
управе 350,000 

742351 
Приходи од обављања делатности општинских органа 
управе 350,000 

743350 
Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист 
нивоа општина 1,514,400 

743351 
Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном 
поступку 1,500,000 

743353 
Приходи од мандатних казни и казни изречених у 
управном поступку 14,400 

711180 Самодопринос уведен за територију општине 89,600 

711181 
Самодопринос према зарадама запослених и по основу 
пензија на територији месне заједнице 50,000 

711184 
Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном 
делатношћу 39,600 

744150 
Текући добр.трансфери од физич.и правних лица у 
корист нив.општина 1,152,000 

744151 
Текући добр.трансфери од физич.и правних лица у 
корист нив.општина 1,152,000 

745150 
Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа 
општина 1,345,800 

745151 
Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа 
општина 1,345,800 

772110 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 3,092,313 
772114 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 3,092,313 

III 
Примања од задуживања и продаје финансијске 
имовине 8,500,000 

911451 
Примања од задуживања код посл.банака у земљи у 
корист нивоа општина   

911551 
Примања од задуживања код осталих поверилаца у 
земљи у корист нивоа општине 8,000,000 

921951 
Приходи од продаје капитала у корист нивоа 
општина 500,000 

  У К У П Н О 899,000,000 

 
Члан 8. 

 
Издаци буџета распоређују се по врстама, и то: 

 
Економска   План 

класификација Издаци у динарима за 2010. 
1 2 3 

      
410000 Издаци за запослене 304,988,851 
420000 Коришћење роба и услуга 225,344,456 
440000 Отплата камата 8,003,577 
450000 Субвенције 112,850,000 
460000 Трансфери осталим нивоима власти 106,225,738 
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470000 Социјална заштита из буџета 8,184,913 
480000 Остали издаци 38,128,900 
499110 стална резерва 1,798,000 
499120 текућа резерва 10,400,000 
523000 Робе залихе за даљу продају 114,000 
510000 Основна средства 50,967,309 
540000 Земљиште 1,000 
610000 Отплата главнице 29,993,257 

620000 
Кредити физичким лицима-подст сред. за развој пољоп. 
производње 2,000,000 

  У К У П Н О 899,000,000 
 
 

Члан 9. 
 

Примања буџета састоје се од: 
 

Економска   План 
класификација Врста примања у динарима за 2010. 

1 2 3 
  1.Примања без прихода од задуживања у износу од 891,000,000 
      
      
  2.Прихода од задуживања у износу од 8,000,000 
  У К У П Н О 899,000,000 

 
 

Члан 10. 
 

Укупна примања из члана 8 ове Одлуке распоређују се на издатке буџета, и то: 
Економска   План 

класификација Издаци у динарима за 2010. 
1 2 3 

  1.Поједине издатке у износу од 848,805,167 
  2.Сталну буџетску резерву од 1,798,000 
  3.Текућу буџетску резерву од 10,400,000 
  4.Отплату кредита и камата у износу од 37,996,834 
  У К У П Н О 899,000,000 

 
Члан 11. 

 
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 304,988,851 3,360,000 308,348,851 
411 Плате, накнаде и додаци за запослене 229,317,826 0 229,317,826 
412 Социјални доприноси ( на терет послодавца) 41,400,960 0 41,400,960 
413 Накнаде у натури (превоз радника) 21,000 0 21,000 
414 Социјална давања запосленима-отпремнине и помоћи 20,886,400 3,160,000 24,046,400 
415 Накнаде за превоз на посао и са посла 6,553,665 200,000 6,753,665 
416 Награде и други посебни расходи 4,809,000 0 4,809,000 
417 Додатак изабраним лицима-волонтерски рад 2,000,000 0 2,000,000 
420 Коришћење роба и услуга 225,344,456 45,500,241 270,844,697 
421 Стални трошкови 58,937,175 10,201,211 69,138,386 

4211 Услуге платног промета 1,600,000 0 1,600,000 
422 Трошкови за пословна путовања 2,443,694 583,000 3,026,694 
423 Опште услуге по уговору 18,167,500 3,186,638 21,354,138 

4239 Услуге по повереним комуналним пословима 66,500,000 0 66,500,000 
424 Специјализоване услуге 8,568,000 3,584,204 12,152,204 
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425 Текуће поправке и одржавање 57,212,300 4,867,000 62,079,300 
426 Материјали 11,915,787 23,078,188 34,993,975 
440 Отплата камата 8,003,577 0 8,003,577 
441 Отплата домаћих камата 7,873,577 0 7,873,577 
444 Пратећи трошкови задуживања 130,000 0 130,000 
450 Субвенције 112,850,000 0 112,850,000 

4511 Текуће субвенције нефинансијским предузећима и орг. 112,850,000 0 112,850,000 
4512 Капиталне субвенције нефинансијским предузећима и орг. 0 0 0 

460 Трансфери осталим нивоима власти и орг.цоциј.осигурања 106,225,738 15,120,000 121,345,738 
4631 Трансфери осталим нивоима власти-школе, МЗ, цос.зашт. 106,225,738 15,120,000 121,345,738 

470 Социјална заштита из буџета 8,184,913 0 8,184,913 
4727 Студентске награде и стипендије и друга давања       

  у науци, култури и образовању, превоз и смештај ученика 7,824,913 0 7,824,913 
4729 Накнаде за социјалну заштиту 360,000 0 360,000 

480 Остали издаци 38,128,900 2,530,060 40,658,960 
481 Дотације непрофитним организ. 24,602,000 0 24,602,000 

482 
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти 
другом 660,900 2,265,060 2,925,960 

483 Новчане казне и пенали по решењима судова и суд.тела 12,315,000 250,000 12,565,000 
485 Накнада за одузето грађевинско земљиште 550,000 15,000 565,000 
484 Накнада штете настале услед елементар.непогода 1,000 0 1,000 
510 Основна средства 50,967,309 146,175,853 197,143,162 
511 Издаци за нефинансијску имовину       

  зграде и грађевински објекти 28,451,000 121,050,000 149,501,000 
5113 Капитално одржавање зграда и објеката 4,871,000 13,150,000 18,021,000 
5114 Израда пројеката и просторног и урбанистичких планова 9,600,000 6,307,893 15,907,893 

512 Машине и опрема 6,555,309 5,427,960 11,983,269 
513 Остале некретнине и опрема 100,000 0 100,000 
515 Остала основна средства 1,390,000 240,000 1,630,000 
520 Залихе 114,000 100,000 214,000 
523 Робе залихе за даљу продају 114,000 100,000 214,000 
540 Земљиште 1,000 0 1,000 
541 Земљиште 1,000 0 1,000 
610 Отплата главнице 29,993,257 0 29,993,257 
611 Отплата главнице домаћим кредиторима 29,993,257 0 29,993,257 
620 Набавка финансијске имовине 2,000,000   2,000,000 
621 Кредити физичким лицима-подст сред. за развој пољоп. производње 2,000,000   2,000,000 

499000 Средства резерви 12,198,000 0 12,198,000 
499110 Стална резерва 1,798,000 0 1,798,000 
499120 Текућа резерва 10,400,000 0 10,400,000 

431 Употреба основних средстава-амортизација 0 1,239,000 1,239,000 
  УКУПНО БУЏЕТ 899,000,000 214,025,154 1,113,025,154 

 
 

II  ПОСЕБАН  ДЕО 
 

Члан 12. 
 

Средства буџета у износу од 899.000.000 динара и средства од изворних активности буџетских корисника у износу 
од 214.025.154 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 8,093,910  8,093,910 
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   2 412 Социјални доприноси (на терет послодавца) 1,764,689  1,764,689 
   3 414 Социјална давања запосленима-Накнаде  50,000  50,000 
   4 415 Накнаде за превоз на посао и са посла 90,000  90,000 

   5 416 
Нагр. и остали пос.расходи-накнаде одборн.и 
чл.ком. 1,300,000  1,300,000 

   6 417 Додатак изабраним лицима-општинско веће 2,000,000  2,000,000 
   7 421 Стални трошкови 1,277,000  1,277,000 
   8 422 Трошкови за пословна путовања 750,000  750,000 
   9 423 Опште услуге по уговору 7,580,000  7,580,000 
   10 424 Специјализоване услуге 2,500,000  2,500,000 
   11 425 Текуће поправке и одржавање 320,000  320,000 
   12 426 Материјали 2,800,000  2,800,000 
   13 481 Дотације-средства за финанс.политичких странака 800,000  800,000 
   14 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте      
      од једног нивоа власти другом 252,000  252,000 
   15 483 Новчане казне и пенали по реш.судова и с.т. 10,000,000  10,000,000 
   16 484 Накнада штете настале услед елементар.непогода 1,000  1,000 
   17 485 Накнада штета за штету од стране органа власти 50,000  50,000 
    18 499110 Стална резерва 1,798,000   1,798,000 
    19 499120 Текућа резерва 10,400,000   10,400,000 
    20 512 Машине и опрема 200,000   200,000 
    21 541 Земљиште 1,000   1,000 
        Укупно за функцију 110 52,027,599 0 52,027,599 

      
Функција 490-Економски послови 
некласификовани      

      на другом месту      

   22 4511 
Субвнције јавном линијском саобраћају и ђачки 
превоз 55,000,000  55,000,000 

   23 4511 Субвнције јавним предузећима 1,000,000  1,000,000 

   24 4511 
Субвенције -средс.за подстицај развоја 
пољопривреде      

       туризма и др.делатности 2,000,000   2,000,000 

    25 511 
Издаци за нефинансијску имовину-зграде и 
грађ.објекти 300,000   300,000 

    26-0 425 Текуће поправке и одржавање -саобраћај 600,000   600,000 

    26 512 
Набавка опреме за обављање делат. од јав.знач-
саобраћај 600,000   600,000 

    27 513 
Набавка остале опреме за обављање делатности од 
јав.знач 100,000   100,000 

        Укупно за функцију 490 59,600,000 0 59,600,000 
        Функција 700-Здравство       
    28 463 Текући трансфери осталим нивоима власти 700,000   700,000 
        - за Дом Здравља- 600.000       
        - за Апотеке- 100.000       
    29 463 Капитални трансфери осталим нивоима власти 300,000   300,000 
       - за Дом Здравља- 200.000       
       - за Апотеке- 100.000       
        Укупно за функцију 700 1,000,000.00 0 1,000,000 
        Функција 912-Основно образовање       

    30 423 
Услуге превоза ученика основних школа ван 
територије        

        
општине и смештај у специјалне школе са 
интернатом 2,500,000   2,500,000 

        Укупно за функцију 912: 2,500,000 0 2,500,000 
        Функција 090-Социјална заштита       
        некласификована на другом месту       
      Накнаде за социјалну заштиту из буџета       
   31 4727 Давања  у науци, култури и образовању 5,000,000   5,000,000 

   32 4729 
Једнократна помоћ по одлуци Скупштине 
општине - породиља 100,000   100,000 

        Укупно за функцију 090 5,100,000 0 5,100,000 
      Функција 170-Трансакције везане за       
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      задуживање       
   33 441 Отплата домаћих камата 7,873,577   7,873,577 
   34 444 Пратећи трошкови задуживања 100,000   100,000 
    35 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 29,993,257   29,993,257 
        Укупно за функцију 170 37,966,834 0 37,966,834 
  1.2.     ЈKП 3 ОКТОБАР-поверени послови        
        Функција 620-Развој заједнице       
    36 4239 Услуге одржавања чистоће у граду и насељима       
        у општини Бор 39,000,000   39,000,000 
    37 4239 Услуге уређења и одржавања паркова, зелених и       
        рекреационих површина и поправка реквизита 14,500,000   14,500,000 
    38 4239 Услуге зимског одржавања улица и тротоара,       
        пешачких стаза и паркинг простора  9,000,000   9,000,000 

    39 4239 
Програм мера заштите животиња(паса и мачака 
луталица) 4,000,000   4,000,000 

        Укупно за функцију 620: 66,500,000 0 66,500,000 
        Укупно за главу 1.2.: 66,500,000 0 66,500,000 

        Укупно за раздео 1: 224,694,432 0 224,694,432 

2       
ОПШТИНСКО ЈАВНО 
ПРАВОБРАНИЛАШТВО       

      Функција 330-Судови       
   40 411 Плате, накнаде и додаци за запослене 2,000,336   2,000,336 
    41 412 Социјални доприноси (на терет послодавца) 358,060   358,060 
    42 414 Социјална давања запосленима-Накнаде  206,400   206,400 
    43 415 Накнаде за превоз на посао и са посла 40,000   40,000 
    44 416 Награде и остали посебни расходи 1,000   1,000 
   45 421 Стални трошкови 176,600   176,600 
   46 422 Трошкови за пословна путовања 82,000   82,000 
   47 423 Опште услуге по уговору 138,000   138,000 
   48 425 Текуће поправке и одржавање 5,200   5,200 
   49 426 Материјали 184,887   184,887 
   50 482 Порези, обавез.таксе и казне наметнуте       
      од једног нивоа власти другом 2,000   2,000 
    51 512 Машине и опрема 90,000   90,000 
      Укупно за функцију 330 3,284,483 0 3,284,483 

        Укупно за раздео 2: 3,284,483 0 3,284,483 

3     ОПШТИНСКА УПРАВА БОР       
      Функција 130-Опште јавне услуге       
   52 411 Плате, накнаде и додаци за запослене 79,813,041   79,813,041 
   53 412 Социјални доприноси (на терет послодавца) 14,286,495   14,286,495 
   54 413 Накнаде у натури(за јавни превоз) 20,000   20,000 
   55 414 Отпремнине и др.социјална давања запосленима 19,000,000   19,000,000 
   56 415 Накнаде за превоз на посао и са посла 2,000,000   2,000,000 
   57 416 Награде и други посебни расходи 1,000   1,000 
   58 421 Стални трошкови 9,800,000   9,800,000 
   59 4211 Услуге платног промета 1,600,000  1,600,000 
   60 422 Трошкови за пословна путовања 795,000  795,000 
   61 423 Опште услуге по уговору 1,280,000  1,280,000 
   62 424 Специјализоване услуге 400,000  400,000 
   63 425 Текуће поправке и одржавање 1,500,000  1,500,000 
   64 426 Материјали 3,688,000  3,688,000 
   65 444 Пратећи трошкови задуживања 30,000  30,000 
   66 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте      
        од једног нивоа власти другом 155,000   155,000 
    67 483 Новчане казне и пенали по реш.судова и с.т. 1,000   1,000 
   68 5113 Капитално одржавање зграда и објеката 450,000  450,000 
   69 5114 Услуге пројектов.и израде урбанист. планова 50,000  50,000 
   70 512 Машине и опрема 500,000  500,000 
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    71 515 Нематеријална имовина 250,000   250,000 
        Укупно за функцију 130 135,619,536 0 135,619,536 

  3.1.    УСТАНОВЕ У ДЕЛАТНОСТИ КУЛТУРЕ       
      Функција 820-Услуге културе       
   72 411 Плате, накнаде и додаци за запослене 35,675,765 0 35,675,765 
   73 412 Социјални доприноси (на терет послодавца) 6,386,132 0 6,386,132 
   74 414 Социјална давања запосленима-Накнаде  385,000 20,000 405,000 
    75 415 Накнаде за превоз на посао и са посла 705,000 0 705,000 
    76 416 Награде и остали посебни расходи 3,000 0 3,000 
    77 421 Стални трошкови 5,561,000 226,000 5,787,000 
    78 422 Трошкови за пословна путовања 441,700 220,000 661,700 
    79 423 Опште услуге по уговору 2,649,200 491,511 3,140,711 
    80 424 Специјализоване услуге 1,530,000 610,084 2,140,084 
    81 425 Текуће поправке и одржавање 1,469,600 292,000 1,761,600 
   82 426 Материјали 1,158,500 198,088 1,356,588 
   83 431 Употреба основних средстава-амортизација 0 99,000 99,000 
   84 482 Порези,обав.таксе и казне нам.од др.нив. 110,000 27,000 137,000 
   85 483 Новчане казне и пенали по реш.судова и с.т. 100,000 0 100,000 
   86 5113 Капитално одржавање зграда и објеката 421,000 0 421,000 
   86-1 5114 Пројектно планирање 450,000 6,307,893 6,757,893 
   87 512 Машине и опрема 897,000 1,740,960 2,637,960 
   88 515 Остала основна средства 1,140,000 140,000 1,280,000 
        Укупно за функцију 820: 59,082,897 10,372,536 69,455,433 
        Укупно за главу 3.1.: 59,082,897 10,372,536 69,455,433 

  3.2.     ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ       

      УСТАНОВА ЗА ДЕЦУ "БАМБИ"      
      Функција 040-Породица и деца      
   89 411 Плате, накнаде и додаци за запослене 67,555,342  67,555,342 
   90 412 Социјални доприноси (на терет послодавца) 12,126,319  12,126,319 
   91 413 Накнаде у натури(за јавни превоз) 1,000  1,000 
   92 414 Социјална давања запосленима-Накнаде  700,000 2,820,000 3,520,000 
   93 415 Накнаде за превоз на посао и са посла 2,400,000  2,400,000 
   94 416 Награде и остали посебни расходи 1,000  1,000 
   95 421 Стални трошкови 5,494,000 8,294,625 13,788,625 
   96 422 Трошкови за пословна путовања   150,000 150,000 
   97 423 Опште услуге по уговору   555,000 555,000 
   98 424 Специјализоване услуге   2,030,000 2,030,000 
   99 425 Текуће поправке и одржавање 2,000,000 1,500,000 3,500,000 
   100 426 Материјали   18,450,000 18,450,000 
   101 431 Употреба основних средстава-амортизација   800,000 800,000 

   102 472 
Накнаде за социјалну заштиту из буџета(треће 
дете) 2,824,913  2,824,913 

   103 482 Порези,обав.таксе и казне нам.од др.нив.   1,400,000 1,400,000 
    104 483 Новчане казне и пенали по реш.судова и с.т. 63,000 100,000 163,000 
    105 485 Накнада штета за штету од стране органа власти   15,000 15,000 

    106 5113 Капитално одржавање зграда и објеката 600,000 100,000 700,000 
    107 512 Машине и опрема 100,000 1,490,000 1,590,000 
        Укупно за функцију 040: 93,865,574 37,704,625 131,570,199 
        Укупно за главу 3.2.: 93,865,574 37,704,625 131,570,199 

  3.3.    КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ-      

       ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ БОРА"      
       Функција 620-Развој заједнице      
       Редовна делатност      
    108 411 Плате, накнаде и додаци за запослене 15,171,708   15,171,708 
    109 412 Социјални доприноси (на терет послодавца) 2,715,721   2,715,721 
    110 414 Социјална давања запосленима-Накнаде  190,000 20,000 210,000 
    111 415 Накнаде за превоз на посао и са посла 541,640  541,640 
    112 416 Награде и остали посебни расходи 1,000  1,000 
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    113 421 Стални трошкови 1,400,000 10,000 1,410,000 
    114 422 Трошкови за пословна путовања 60,000 5,000 65,000 
    115 423 Опште услуге по уговору 400,000 35,000 435,000 
    116 424 Специјализоване услуге 1,065,000   1,065,000 
    117 425 Текуће поправке и одржавање 157,000 0 157,000 
    118 426 Материјали 1,441,000 45,000 1,486,000 
    119 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте      
       од једног нивоа власти другом 70,000 5,000 75,000 
    120 483 Новчане казне и пенали по реш.судова и с.т. 1,950,000 30,000 1,980,000 
    121 512 Машине и опрема 110,000 150,000 260,000 
        Градско грађевинско земљиште-уређење       
    122 511 Уређивање грађевинског земљишта -       
       уређење локација 2,000,000   2,000,000 

       
Капитално и текуће одржавање зграда и 
објеката у Општини Бор      

   123 421 Трошкови јавне расвете-електрична енергија 22,200,000  22,200,000 

   124 511 
Капитално одржавање  и изградња путне мреже 
општине 16,000,000  16,000,000 

   125 425 
Текуће поправке и одржавање путне мреже 
општине,      

       вертикалне и хоризонталне сигнализације 33,500,000  33,500,000 

   126 511 
Капитално одрж. и изградња осталих комуналних 
обј. 10,000,000  10,000,000 

   127 425 
Текуће поправке и одржавање осталих 
комунал.обј. 12,500,000  12,500,000 

   128 485 
Накнада штете по основу непл.гр.грађ.земљишта и 
др. 500,000  500,000 

   129 5114 Услуге пројектовања и израде планова 5,600,000  5,600,000 
        Укупно за функцију 620: 127,573,069 300,000 127,873,069 
        Укупно за главу 3.3.: 127,573,069 300,000 127,873,069 

  3.4.    МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ-све       
      Функција 160-Опште јавне услуге        
      некласификоване на другом месту       
   130 421 Стални трошкови 5,198,620 674,586 5,873,206 
    131 423 Опште услуге по уговору 367,100 765,627 1,132,727 
    132 424 Специјализоване услуге 107,000 214,120 321,120 
    133 425 Текуће поправке и одржавање 2,119,500 2,415,000 4,534,500 
    134 426 Материјали 1,119,400 1,550,100 2,669,500 
    135 431 Употреба основних средстава-амортизација   40,000 40,000 
    136 482 Порези, обавезне таксе и казне нам.  30,900 58,060 88,960 
   137 483 Новчане казне и пенали по решењу судова и с.т.   20,000 20,000 
   138 511 Изградња објекта и пројектно планирање 1,000 102,750,000 102,751,000 
   139 5113 Капитално одржавање зграда и објеката 1,150,000 13,050,000 14,200,000 
    140 512 Машине и опрема 1,461,539 447,000 1,908,539 
        Укупно за функцију 160: 11,555,059 121,984,493 133,539,552 
        Укупно за главу 3.4.: 11,555,059 121,984,493 133,539,552 
      ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА      
  3.5.    Функција 473-Туризам      
   141 411 Плате, накнаде и додаци за запослене 2,074,560   2,074,560 
   142 412 Социјални доприноси (на терет послодавца) 374,508   374,508 
   143 414 Социјална давања запосленима-Накнаде  55,000 100,000 155,000 
   144 415 Накнаде за превоз на посао и са посла 27,025  27,025 
   145 416 Награде и остали посебни расходи 1,000  1,000 
   146 421 Стални трошкови 384,000 122,000 506,000 
   147 422 Трошкови за пословна путовања 191,494 158,000 349,494 
   148 423 Опште услуге по уговору 800,000 811,000 1,611,000 
   149 424 Специјализоване услуге 310,000 265,000 575,000 
   150 425 Текуће поправке и одржавање 95,000 140,000 235,000 
   151 426 Материјали 260,000 210,000 470,000 
    152 431 Употреба основних средстава-амортизација       
    153 482 Порези,обав.таксе и казне нам.од др.нив. 40,000 15,000 55,000 
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   154 483 Новчане казне и пенали по реш.судова и с.т. 1,000  1,000 
   155 511 Пројектно планирање 150,000 300,000 450,000 
   156 512 Машине и опрема 129,770 1,300,000 1,429,770 
   157 515 Остала основна средства   100,000 100,000 
   158 523 Залихе робе за даљу продају 114,000 100,000 214,000 
        Укупно за функцију 473: 5,007,357 3,621,000 8,628,357 
       Укупно за главу 3.5.: 5,007,357 3,621,000 8,628,357 
        УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР БОР       
  3.6.     функција 810-Услуге рекреације и спорта       
   159 411 Плате, накнаде и додаци за запослене 18,933,164   18,933,164 
   160 412 Социјални доприноси (на терет послодавца) 3,389,036   3,389,036 
   161 414 Социјална давања запосленима-Накнаде  300,000 200,000 500,000 
   162 415 Накнаде за превоз на посао и са посла 750,000 200,000 950,000 
   163 416 Награде и остали посебни расходи 1,000   1,000 
   164 421 Стални трошкови 7,000,000 500,000 7,500,000 
   165 422 Трошкови за пословна путовања 102,000 50,000 152,000 
   166 423 Опште услуге по уговору 300,000 300,000 600,000 
   167 424 Специјализоване услуге 1,000,000 300,000 1,300,000 
   168 425 Текуће поправке и одржавање 2,300,000 300,000 2,600,000 
   169 426 Материјали 500,000 750,000 1,250,000 
   170 431 Употреба основних средстава-амортизација   300,000 300,000 
   171 482 Порези,обав.таксе и казне нам.од др.нив.   100,000 100,000 
   172 483 Новчане казне и пенали по реш.судова и с.т. 200,000 100,000 300,000 
   173 5113 Капитално одржавање зграда и објеката 2,250,000   2,250,000 
   174 512 Машине и опрема 2,250,000 300,000 2,550,000 
        Укупно за функцију 810: 39,275,200 3,400,000 42,675,200 
        Укупно за главу 3.6.: 39,275,200 3,400,000 42,675,200 
  3.7.    ФОНД ЗА ПРОТИВПОЖАРНУ ЗАШТИТУ       
       Функција 320-Услуге противпожарне заштите      
    175 421 Стални трошкови 4,000  4,000 
    176 422 Трошкови службених путовања 4,500  4,500 
    177 423 Опште услуге по уговору 28,000 8,500 36,500 
    178 424 Специјализоване услуге 11,000  11,000 
    179 425 Текуће поправке и одржавање 40,000  40,000 
    180 426 Материјали 102,000  102,000 
    181 482 Обавезни порези и таксе 1,000  1,000 
    182 512 Машине и опрема 150,000  150,000 
        Укупно за функцију 320: 340,500 8,500 349,000 
        Укупно за главу 3.7.: 340,500 8,500 349,000 

  3.8     
БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ       

       Функција 560-Заштита животне средине       
       некласификована на другом месту       
    183 421 Стални трошкови 100,000   100,000 
    184 422 Трошкови службених путовања 1,000.00   1,000 
    185 423 Опште услуге по уговору 1,200,000   1,200,000 
    186 424 Специјализоване услуге 1,500,000   1,500,000 

    
186-

1 425 Текуће поправке и одржавање 600,000   600,000 

    
186-

2 426 Материјали 200,000   200,000 

    
186-

3 451 
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама 1,000,000   1,000,000 

    187 481 Дотације непрофитним институцијама 1,000   1,000 
    188 5114 Услуге пројектовања 3,500,000   3,500,000 
    189 512 Машине и опрема 1,000   1,000 

        Укупно за функцију 560: 8,103,000 0 8,103,000 
        Укупно за главу 3.8.: 8,103,000 0 8,103,000 

  3.9.     
БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ 
ПОЉОПРИВРЕДЕ       
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        Функција 421-Пољопривреда       

    
189-

1 421 Стални трошкови 100,000   100,000 

    
189-

2 621 
Кредити физичким лицима-подст сред. за развој 
пољоп. производње 2,000,000   2,000,000 

        Укупно за функцију 421: 2,100,000   2,100,000 
        Укупно за главу 3.9.: 2,100,000   2,100,000 

        Укупно за раздео 3. 482,522,192 177,391,154 659,913,346 

4     ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ       
        Функција  912-Основно образовање       
      4631 za Текући трансфери осталим нивоима власти       
    190 414 Социјална давања запосленима-Накнаде  150,000   150,000 
    191 415 Накнаде за превоз на посао и са посла 950,000   950,000 
    192 416 Награде и остали посебни расходи 10,000   10,000 
    193 421 Стални трошкови 43,796,000 43,000 43,839,000 
    194 422 Трошкови за пословна путовања 1,975,000 70,000 2,045,000 
    195 423 Опште услуге по уговору 3,552,100 14,230,000 17,782,100 
    196 424 Специјализоване услуге 237,000 15,000 252,000 
    197 425 Текуће поправке и одржавање 2,280,000 0 2,280,000 
    198 426 Материјали 3,525,000 0 3,525,000 
   199 4727 Услуге регресиране исхране ученика ОШ 1,200,000   1,200,000 

   
199-

1 483 Новчане казне и пенали по реш.судова и с.т. 150,000   150,000 

   200 511 
Капитално одржавање објеката и пројектно 
планирање 3,000,000   3,000,000 

   201 512 Машине и опрема 895,000 40,000 935,000 
   202 522 Залихе материјала   310,000 310,000 
   203 523 Залихе робе за даљу продају   250,000 250,000 
        Укупно за функцију 912: 61,720,100 14,958,000 76,678,100 
        Укупно за раздео 4: 61,720,100 14,958,000 76,678,100 

5     СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ       
      Функција  920-Средње образовање       
     4631 za Текући трансфери осталим нивоима власти       
   204 414 Социјална давања запосленима-Накнаде  150,000  150,000 
   205 415 Накнаде за превоз на посао и са посла 600,000  600,000 
   206 416 Награде и остали посебни расходи 4,000  4,000 
   207 421 Стални трошкови 24,899,700 0 24,899,700 
   208 422 Трошкови за пословна путовања 1,280,000 25,000 1,305,000 
   209 423 Опште услуге по уговору 1,227,800 7,000 1,234,800 
   210 424 Специјализоване услуге 140,000 0 140,000 
   211 425 Текуће поправке и одржавање 1,130,000 25,000 1,155,000 
   212 426 Материјали 1,741,000 75,000 1,816,000 

   
212-

1 483 Новчане казне и пенали по реш.судова и с.т. 150,000  150,000 

   213 511 
Капитално одржавање објеката и пројектно 
планирање 2,000,000   2,000,000 

   214 512 Машине и опрема 350,000 0 350,000 
        Укупно за функцију 920: 33,672,500 132,000 33,804,500 
        Укупно за раздео 5: 33,672,500 132,000 33,804,500 

6     
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА-ЦЕНТАР ЗА 
СОЦИЈАЛНИ РАД       

      
Функција 070-Социјална помоћ угроженом 
становништву       

     4631 za Текући трансфери осталим нивоима власти       
   215 411 Плате, накнаде и додаци за запослене 3,527,660   3,527,660 
   216 412 Социјални доприноси (на терет послодавца) 631,424   631,424 
   217 414 Социјална давања запосленима-Накнаде  150,000   150,000 
   218 415 Накнаде за превоз на посао и са посла 130,000   130,000 
   219 421 Стални трошкови 419,000   419,000 
   220 422 Трошкови за пословна путовања 10,000   10,000 
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   221 423 Опште услуге по уговору 25,000   25,000 
   222 425 Текуће поправке и одржавање 30,000   30,000 
   223 426 Материјали 60,000   60,000 
   224 4729 Једнократне помоћи соц.угроженом станов 2,000,000   2,000,000 
   225 482 Порези,обав.таксе и казне нам.од др.нив. 30,000   30,000 
   226 483 Новчане казне и пенали по реш.судова и с.т. 50,000   50,000 
        Укупно за функцију 070: 7,063,084 0 7,063,084 
        Укупно за раздео 6 7,063,084 0 7,063,084 

7       
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ НЕГОТИН-За 
Одељење у Бору       

      Функција 820-Услуге културе      
     4631 za Текући трансфери осталим нивоима власти      
   227 411 Плате, накнаде и додаци за запослене 1,993,256  1,993,256 
    228 412 Социјални доприноси (на терет послодавца) 356,798  356,798 
    229 414 Отпремнине и социјална давања запосленима 100,000   100,000 
    230 415 Накнаде за превоз на посао и са посла 54,000   54,000 
    231 416 Награде и остали посебни расходи 1,000   1,000 
    232 421 Стални расходи 130,000   130,000 
    233 422 Трошкови за пословна путовања 10,000   10,000 
   234 423 Услуге по уговору 20,000  20,000 
   235 425 Текуће поправке и одржавање 30,000 30,000 60,000 
   236 426 Материјали 25,000  25,000 
   237 512 Машине и опрема 50,000  50,000 
        Укупно за функцију 820: 2,770,054 30,000 2,800,054 
        Укупно за раздео 7 2,770,054 30,000 2,800,054 
8      ФИЗИЧКА КУЛТУРА       

        
СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ -ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈУ        

        
СПОРТСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА И 
МАСОВНИ СПОРТ       

        Функција 810-Услуге рекреације и спорта       

    238 481 
Дотације спортским и омладинским 
организацијама за       

        
реализацију спортских манифестација и масовни 
спорт 18,000,000   18,000,000 

        Укупно за функцију 810: 18,000,000 0 18,000,000 
        Укупно за раздео 8 18,000,000 0 18,000,000 
9      ЈП "РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА БОР"        
       Функција 830-Услуге емитовања и издаваштва       
    239 4511 Текуће субвенције јавним нефин.предуз.и орг. 2,000,000   2,000,000 
        Укупно за функцију 830: 2,000,000 0 2,000,000 

        Укупно за раздео 9 2,000,000 0 2,000,000 

10      ЈП "БОГОВИНА"       
       Функција 630-Водоснабдевање       
   240 4511 Текуће субвенције јавним нефин.предуз.и орг. 13,850,000   13,850,000 
        Укупно за функцију 630: 13,850,000 0 13,850,000 

        Укупно за раздео 10 13,850,000 0 13,850,000 

11      
НЕВЛАДИНЕ И ДРУШТВЕНЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ И УДРУЖЕЊА       

       Функција 160-Опште јавне услуге        
       некласификоване на другом месту       

    241 481 
Дотације непроф.орг.које пруж.помоћ 
домаћинствима       

       ОО Црвени крст Бор-ср.за рад народ.кухиње 300,000   300,000 
    242 481 Дотације осталим непрофитним институцијама-       
       невладине и др.организације по захтевима 5,500,000   5,500,000 
        Укупно за функцију 160: 5,800,000 0 5,800,000 
        Укупно за раздео 11 5,800,000 0 5,800,000 
        



6. април 2010        „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“                           БРОЈ 5                           86 
 

12      РАЧУН СРЕДСТАВА СОЛИДАРНЕ        

       СТАМБЕНЕ ИЗГРАДЊЕ       
       Функција 610-Стамбени развој       
    243 421 Стални трошкови   264,000 264,000 
    244 423 Опште услуге по уговору   110,000 110,000 
    245 424 Специјализоване услуге   110,000 110,000 
    246 425 Текуће поправке и одржавање   110,000 110,000 
    247 482 Обавезни порези и таксе   110,000 110,000 
    248 511 Издаци за нефинанс.имов.-зграде и грађ.обј.   9,000,000 9,000,000 
        Укупно за функцију 610: 0 9,704,000 9,704,000 
        Укупно за раздео 12 0 9,704,000 9,704,000 

13      РАЧУН СРЕДСТАВА ОД ОТКУПА       
       СТАНОВА ОПШТИНЕ БОР      
       Функција 610-Стамбени развој      
    249 421 Стални трошкови   110,000 110,000 
    250 423 Опште услуге по уговору   110,000 110,000 
    251 424 Специјализоване услуге   55,000 55,000 
    252 425 Текуће поправке и одржавање   110,000 110,000 
    253 482 Обавезни порези и таксе   550,000 550,000 
    254 511 Издаци за нефинанс.имов.-зграде и грађ.обј.   9,000,000 9,000,000 
        Укупно за функцију 610: 0 9,935,000 9,935,000 
        Укупно за раздео 13 0 9,935,000 9,935,000 

14      ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БОР       
       Функција 160-Опште јавне услуге       
       некласификоване на другом месту       
    255 416 Накнаде за рад члановима комисија и др.тела 3,500,000  3,500,000 
    256 421 Стални трошкови 60,000  60,000 
    257 423 Опште услуге по уговору 370,000  370,000 
    258 426 Материјали 170,000  170,000 
        Укупно за функцију 160: 4,100,000 0 4,100,000 
        Укупно за раздео 14 4,100,000 0 4,100,000 

15      СРЕДСТВА ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ      
        ИЗБЕГЛИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА       

        
Функција 070-Социјална помоћ угроженом 
становништву       

    259 421 Стални трошкови 100,000   100,000 
    260 422 Трошкови службених путовања 15,000   15,000 
    261 423 Опште услуге по уговору       
    262 425 Текуће поправке и одржавање 5,000   5,000 
    263 426 Материјали 55,000 1,875,000 1,930,000 
    264 472 Социјалне помоћи 260,000   260,000 
    265 482 Порези,обав.таксе и казне нам.од др.нив.       
    266 512 Машине и опрема       
        Укупно за функцију 170: 435,000 1,875,000 2,310,000 
        Укупно за раздео 15 435,000 1,875,000 2,310,000 

16       ЕКОЛОШКИ ФОНД ОПШТИНЕ БОР       
       Функција 560-Заштита животне средине       
       некласификована на другом месту       
    267 421 Стални трошкови 5,000   5,000 
    268 424 Специјализоване услуге 144,000   144,000 

        Укупно за функцију 560: 149,000 0 149,000 
        Укупно за раздео 16 149,000 0 149,000 

17      
ПРОЈЕКАТ "СВИ ИМАМО ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ" И "КОРАК ДО ПОСЛА"       

       
Функција  090-Социјална заштита 
некласификована на другом месту       

    269 421 Стални трошкови 155.00   155.00 
        Укупно за функцију 090: 155.00 0.00 155.00 
        Укупно за раздео 17 155.00 0.00 155.00 
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18     СТРАТЕГИЈА СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ       

      
Функција 090-Социјална заштита 
некласификована на другом месту      

             
   270 421 Стални трошкови 76,800 0 76,800 
   271 422 Трошкови за пословна путовања 1,000 0 1,000 
   272 423 Опште услуге по уговору 555,200 0 555,200 
   273 424 Специјализоване услуге 1,000 0 1,000 
   274 425 Текуће поправке и одржавање 1,000 0 1,000 
   275 426 Материјали 237,000 0 237,000 
   276 512 Машине и опрема 66,000 0 66,000 
   277 481 Дотације за стратегију социјалне политике 1,000   1,000 
        Укупно за функцију 090 939,000 0 939,000 
        Укупно за раздео 18 939,000 0 939,000 

19       
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ОПШТИНЕ БОР У 
ЛИКВИДАЦИЈИ       

        Функција 820-Услуге културе       

    278 4511 
Субвенције Центру за културу општине Бор у 
ликвидацији 5,000,000   5,000,000 

        Укупно за функцију 820: 5,000,000 0 5,000,000 
        Укупно за раздео 19 5,000,000 0 5,000,000 

20       
ЈАВНА УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР 
БОР У ЛИКВИДАЦИЈИ       

        Функција 810-Услуге рекреације и спорта       

    279 4511 
Субвенције Јавној Установи Спортски центар у 
ликвидацији 13,000,000   13,000,000 

        Укупно за функцију 810: 13,000,000 0 13,000,000 
        Укупно за раздео 20 13,000,000 0 13,000,000 

21       ЈП "ШРИФ" БОР У ЛИКВИДАЦИЈИ       
        Функција 830-Услуге емитовања и издаваштва       
    280 4511 Субвенције ЈП  "ШРИФ"-у у ликвидацији 20,000,000   20,000,000 
        Укупно за функцију 830: 20,000,000 0 20,000,000 
        Укупно за раздео 21 20,000,000 0 20,000,000 

        УКУПНО БУЏЕТ: 899,000,000 214,025,154 1,113,025,154 
 
 
 

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 
 

Члан 13. 
 За извршење буџета општине Бор одговоран је 
председник општине Бор. 
 Наредбодавац за извршење буџета је 
председник председник општине Бор. 
 

Члан 14. 
 За законито и наменско коришћење средстава 
распоређених овом Одлуком, из области основног и 
средњег образовања, културе, физичке културе, 
туристичке организације, социјалне заштите, јавних 
предузећа, месних заједница одговорно је одговорно 
лице корисника. 
 

Члан 15. 
 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 12 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 16. 
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 17. 

 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 и Правилник о начину коришћења 
средстава са подрачуна, односно других рачуна 
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консолидованог рачуна трезора општине Бор, донетих од 
стране начелника Општинске управе Бор. 

 
Члан 18. 

 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. 
 Преузете обавезе чији је износ већи од износа 
средстава предвиђених Одлуком или су у супротности са 
Законом о буџетском систему, не могу се извршавати на 
терет буџета. 
  

Члан 19. 
 Буџетски корисници могу користити средства 
распоређена овом одлуком само за намене за које су им, 
по њиховом захтеву, средства одобрена и пренета. 
 Корисник буџетских средстава, који одређени 
расход извршава из средстава буџета и из других 
прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши 
из прихода из тих других извора. 
 Обавезе преузете у 2009. години у складу са 
одобреним апропријацијама у 2009. години, а не 
извршене у току 2009. године, преносе се у 2010. годину 
и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на 
терет одобрених апропријација овом одлуком. 

 
Члан 20. 

 Преузете обавезе и све финансијске обавезе 
морају бити извршене искључиво на принципу 
готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, 
осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен 
другачији метод. 

 
Члан 21. 

 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 Бор. 
 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 22. 

 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. 
 Ако се обим пословања или овлашћења 
директног, односно индиректног корисника буџетских 
средстава повећа, у случају оснивања новог директног, 
односно индиректног корисника буџетских средстава, 

ако корисник буџетских средстава престане да постоји, 
ако се у току године од једног директног, односно 
индиректног корисника буџетских средстава образује 
више директних, односно индиректних корисника, 
одлуку о промени апропријације и о коришћењу 
средстава текуће резерве доноси председник општине. 
  

Члан 23. 
 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 24. 
 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 
2010.годину корисници средстава буџета дужни су да 
врате буџету најкасније до 31.01. 2011. године. 

 
Члан 25. 

 Пријем нових радника на неодређено не може 
се вршити у 2010. години. 
 Укупан број запослених на одређено време због 
повећаног обима посла, лица ангажована по уговору о 
делу, уговору о привременим и повременим пословима, 
преко омладинске и студентске задруге и лица 
ангажована по другим основама не може бити већи од 
10% броја запослених на неодређено време. 
 Ограничење из става 2. овог члана не односи се 
на установе културе. 
 Ограничење из става 1. и 2. овог члана не 
односи се на јавна предузећа и предшколску установу. 
 

Члан 26. 
 Орган управе надлежан за финансије обавезан 
је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута 
годишње информише општинско веће, а обавезно у року 
од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно 
деветомесечног периода. 
 У року од петнаест дана по подношењу 
извештаја из става 1. овог члана, општинско веће усваја и 
доставља извештај Скупштини општине. 
 Извештај садржи и одступања усвојеног буџета 
и извршења и образложења великих одступања. 

 
Члан 27. 

 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. 

 
Члан 28. 

 Део планираних примања буџета општине Бор 
за 2010.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 и сталне 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. 
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Члан 29. 

 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 30. 

 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 31. 
 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. 
 За кредитна задужења преко пет година, нема 
ограничења из става 2. овог члана. 

 
Члан 32. 

 Приходи од задуживања од осталих поверилаца 
у земљи у корист нова општине у 2010.години користиће 
се за финансирање текуће ликвидности општине Бор. 

 
Члан 33. 

 Корисник буџета чија се делатност у целини 
или претежно финансира из буџета општине Бор 
умањиће обрачунату амортизацију средстава за рад у 
2010.години сразмерно делу средстава обезбеђених из 
буџета општине. 

 
Члан 34. 

 Директни и индиректни корисници буџетских 
средстава који користе пословни простор и покретне 
ствари којим управљају други корисници јавних 
средстава, не плаћају закуп у 2010. години. 
 

Члан 35. 
 Јавне набавке корисници буџетских средстава 
врше у складу са Законом о јавним набавкама. 
 У поступку јавних набавки, за набавку »мале 
вредности« у 2010.години сматра се набавка чија је 
процењена вредност у износу утврђеном Законом о 
буџету Републике Србије. 
 

Члан 36. 
 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 37. 

 Распоред и коришћење средстава у оквиру 
Раздела 8.-«Физичка култура«, са позиције број 237-
»Дотације спортским и омладинским организацијама «  
извршаваће се , на предлог и уз захтев Комисије за спорт, 
за реализацију спортских манифестација и за масовни 
спорт. 

 
Члан 38. 

 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 200-«Капитално одржавање објеката и пројектно 
планирање» и у оквиру Рраздела 5-«Средње образовање» 
на позицији број 213-«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 39. 

Позиција 55 Раздела 3., економска 
класификација 414 – Отпремнине и друга социјална 
давања запосленима, намењена је за извршење расхода за 
исплату отпремнина запослених и исплату солидарне 
помоћи у процентном износу који је регулисан посебно 
донетом Одлуком. 

 
Члан 40. 

 Изузетно, у случају да се буџету општине Бор 
из другог буџета (Републике, друге општине) определе 
актом наменска трансферна средства, укључујући и 
наменска тренсферна срдства за надокнаду штета услед 
елементарних непогода, као и у случају уговарања 
донације, чији износи нису могли бити познати у 
поступку доношења ове одлуке, орган управе надлежан 
за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће 
апропријације за извршење расхода по том основу. 
 Уколико се у току године наменски приходи, из 
претходног става, не утроше преносе се у наредну годину 
и трошиће се за исте намене. 

 
Члан 41. 

 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 42. 

 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. 

 



6. април 2010        „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“                           БРОЈ 5                           90 
 

Члан 43. 
 У складу са актом Владе о максималном броју 
извршилаца у локалној администрацији, део средстава са 
апропријација плата предвиђених овом одлуком за плате 
запослених који ће бити обухваћени рационализацијом, 
пренеће се у текућу буџетску резерву, а затим из ње на 
апропријацију 414 – Социјална давања запосленима, код 
директног и индиректног буџетског корисника за износ 
потребних средстава за исплату отпремнина 
извршиоцима за чијим је радом престала потреба. 
 

 
Члан 44. 

 У укупан износ средстава утврђен овом 
одлуком урачуната су и средства стављена на 
располагање директним, индиректним и осталим 
корисницима буџетских средстава,  сагласно Одлуци о 
привременом финансирању општине Бор за 2010. годину 
( „Сл. лист општине Бор“, број 2/2010), као и промене  
текуће буџетске резерве на основу појединачних решења 
председника општине Бор за коришћење средстава 
резерве и промене апропријација. 
 

Члан 45. 
 Ову одлуку објавити у службеном листу 
општине Бор и доставити Министарству финансија. 

 
 

Члан 46. 
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у «Службеном листу општине Бор». 
 

Број: 400- 22/2010-I 
У Бору,  06. април  2010. године 

 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР 

 
         ПРЕДСЕДНИК,     

                                           др Жика Голубовић с.р. 
  
 

65 
На основу члана 79. и 92. Закона о буџетском 

систему (''Службени гласник РС'', бр.54/09), члана 2. и 3. 
Одлуке о распуштању Скупштине општине Бор и 
образовању Привременог органа oпштине Бор 
(''Службени гласник РС'', бр. 11/2010) и члана 43. Статута 
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08) 
Привремени орган општине Бор, на седници одржаној 
дана 06. априла 2010. године, донео је 

 
ОДЛУКУ  

О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ 
ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ  

ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОР ЗА 
2009. ГОДИНУ 

 
 
 

Члан 1. 
 Општина Бор ангажује ревизора за обављање 
екстерне ревизије завршног рачуна буџета Општине Бор 
за 2009.годину. 
 

Члан 2. 
 Завршни рачун буџета Општине Бор за 
2009.годину, сагласно члану 1. ове одлуке, садржаће 
извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима 
из тачке 1) до 9) члана 79. Закона о буџетском систему 
(''Сласник гласник РС'', бр. 54/09), у складу са чланом 92. 
овог закона. 
 

Члан 3. 
 Одлуку о ангажовању ревизора за обављање 
екстерне ревизије завршног рачуна буџета за 2009. 
годину доставити Државној ревизорској институцији на 
сагласност. 

 
Члан 4. 

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

 
Број 402-2/2010-I 
У Бору, 06. априла 2010.године 

 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР 

 
         ПРЕДСЕДНИК,     

                                           др Жика Голубовић с.р. 
 

66 
На основу члана 100. Закона о заштити животне 

средине (''Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09 и 
72/09), члана 64., 65., 66. и 67. Закона о буџетском 
систему (''Службени гласник РС“, бр. 54/09), члана 2. и 3. 
Одлуке о распуштању Скупштине општине Бор и 
образовању Привременог органа oпштине Бор 
(''Службени гласник РС'', бр. 11/2010) и члана 43. Статута 
општине Бор („Службени лист општине Бор“, бр. 7/08) 
Привремени орган општине Бор, на седници одржаној 06. 
априла 2010. године, донео је 

 
 

О Д Л У К У 
О ОСНИВАЊУ БУЏЕТСКОГ ФОНДА  
ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

ОПШТИНЕ БОР 
 

Оснивање Фонда 

Члан 1. 
Овом одлуком оснива се буџетски фонд за 

заштиту животне средине општине Бор (у даљем тексту: 
буџетски фонд), као евиденциони рачун у оквиру главне 
књиге трезора. 

 
Члан 2. 

Овом одлуком уређује се:  
1. сврха буџетског фонда,  
2. време за које се буџетски фонд оснива,  
3. надлежни орган одговоран за управљање 

фондом и  
4. извори финансирања буџетског фонда.  

Сврха буџетског фонда  

Члан 3. 
Сврха оснивања буџетског фонда за заштиту 

животне средине општине Бор је финансирање програма, 
пројеката и других активности у области очувања, 
одрживог коришћења, заштите и унапређења животне 
средине на територији општине Бор.  

Средства буџетског фонда користиће се и за 
финансирање локалних акционих и санационих планова, 
у складу са стратешким документима које доноси 
општина Бор.  

Време за које се буџетски фонд оснива 

Члан 4. 
 Буџетски фонд се оснива на неодређено време.  
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Надлежни орган одговоран за управљање буџетским 
фондом  

Члан 5. 
Буџетским фондом управља  Општинскa управa 

Бор.  
Стручне и административно техничке послове 

за потребе буџетског фонда обавља Одељење за 
привреду и друштвене делатности – Канцеларија за 
заштиту животне средине, а финансијско 
књиговодствене послове Одељење за финансије 
Општинске управе Бор.  

Извори финансирања и средства за пословање 
буџетским фондом  

Члан 6. 
Средства за рад буџетског фонда обезбеђују се 

из:  
1. апропријација обезбеђених у оквиру буџета 

општине Бор за текућу годину;  
2. дела наменских средстава од накнаде за 

загађивање животне средине које загађивач плаћа, у 
складу са чланом 85. Закона о заштити животне средине;  

3. средстава остварених од накнаде, у складу са 
Одлуком о накнади за заштиту и унапређење животне 
средине општине Бор;  

4. прихода остварених на основу међународне, 
регионалне и локалне сарадње и сарадње са републичким 
органима на програмима, пројектима и другим 
активностима у области заштите животне средине; 

5.  донација, поклона и помоћи; 
6. средстава остварених на конкурсима 

(домаћим и иностраним) за програме и пројекте; 
8. других средстава у складу са Законом.  

Коришћење средстава буџетског фонда  

Члан 7. 
Средства остварена у буџетском фонду користе 

се у складу са усвојеним програмом коришћења 
средстава буџетског фонда, који доноси Скупштина 
општине за текућу годину, уз претходно прибављену 
сагласност надлежног Министарства.  

Нацрт Програма припрема Одељење за 
привреду и друштвене делатности Општинске управе 
Бор.   

Члан 8. 
На крају текуће године неискоришћена средства 

са рачуна буџетског фонда преносе се у наредну годину.  
Члан 9. 

Буџетски фонд као евиденциони рачун у оквиру 
главне књиге трезора, у оквиру раздела Општинске 
управе Бор, отвара председник општине Бор.  

 
Члан 10. 

Плаћања на терет буџетског фонда врше се до 
нивоа средстава расположивих у оквиру апропријација 
Фонда, а обавезе се преузимају у оквиру реално 
планираних примања Фонда. 

 
Члан 11. 

Извештај о коришћењу средстава буџетског 
фонда, Oпштина Бор је дужна да достави Министарству 
животне средине и просторног планирања најкасније до 
31. марта текуће године за претходну или на захтев 
Министарства. 

 
Члан 12. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о формирању Еколошког фонда општине Бор 
("Службени лист општинa", бр. 19/06) 

 
Члан 13. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу општине Бор". 
 
Број: 415-2/2010-I 
У Бору, 06. априла 2010. године 
 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР 
 

         ПРЕДСЕДНИК,     
                                           др Жика Голубовић с.р. 

 
 
67 
На основу члана 11. и 15. Закона о 

финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник 
РС“, бр. 62/06), члана 32. став 1. тачка 13. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник РС“, 129/07), 
члана 2. и 3.  Одлуке о распуштању Скупштине општине 
Бор и образовању  Привременог органа општине Бор 
(''Службени гласник РС'', бр. 11/2010) и члана 43. 
Статута општине Бор („Службени лист општине Бор“, 
бр. 7/08) Привремени орган општине Бор, на седници 
одржаној дана 06. априла 2010. године, донео је 

 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

 
Члан 1. 

У Одлуци о локалним комуналним таксама 
(''Службени лист општина“, бр.27/06 и 10/07 и 
''Службени лист општине Бор“, бр. 1/08, 14/08 и)  у 
члану 10. став 1. мења се и гласи: 

 
 ''За утврђивање висине локалних комуналних 

такси из члана 5. став 1. тачке 1,2,4,7,8,9,10, 11 и 13 
одређују се зоне-делови територија општине, и то:   

 
ЕКСТРА ЗОНА-обухвата део улице М. Пијаде од 

укрштања са улицом Б. Буха до укрштања са улицом 
Г.П.Илића, део улице Краља Петра I од укрштања са 
улицом Г.П.Илића до укрштања са улицом 9. бригаде, 
део улице Зелени булевар од укрштања са улицом 9. 
бригадe до укрштања са улицом Тимочке дивизије, део 
улице Н. Пашића од броја 2 до броја 14 и подручје 
Мајданпечке улице,  

 
I ЗОНА - обухвата остало подручје града Бора, 

осим подручја МЗ Металург, МЗ Напредак, 
МЗ Брезоник, МЗ Север и МЗ Брестовачка бања, 
 
II ЗОНА - обухвата  подручје  МЗ  Металург,  МЗ  

Напредак,  МЗ Брезоник,  МЗ Север и МЗ 
        Брестовачка бања,  
        
 III ЗОНА-обухвата подручје сеоских месних 

заједница ( подручје које није обухваћено  I и 
        II зоном.)“ 
 

 
Члан 2. 

  Мења се Тарифа локалних комуналних такси, 
као саставни део Одлуке, тако да гласи: 
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Т А Р И Ф А 

ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ 
 

Тарифни број 1. 
За истицање фирме, односно назива или имена које упућује на то да правно или физичко лице обавља 

делатност, локална комунална такса на годишњем нивоу износи: 
 

Р.бр. ШИФРА ДЕЛАТНОСТ 
  Екстра 

   зона I ЗОНА II ЗОНА III ЗОНА 

I 0,1 Пољопривреда, рибарство и лов 20.000 16.000 13.600 11.200 
             

II 0,2 Шумарство-узгој и искоришћавање 1.048.750 839.000 713.150 587.300 
             

III 10 

ВАЂЕЊЕ РУДЕ И КАМЕНА, ВАЂЕЊЕ 
ЕНЕРГЕТСКИХ СИРОВИНА, ВАЂЕЊЕ 

РУДЕ МЕТАЛА, ОСТАЛИХ РУДА И КАМЕНА 1.562.500 1.250.000 1.062.500 875.000 

 
       
             
       

IV   ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА         

1 15 
Производња прехрамбених производа и 
 пића 65.000 52.000 44.200 37.570 

2 1581 Производња хлеба и производа од теста 52.500 42.000 35.700 29.400 

3 
1551, 
1552 

Производња млечних производа и  
сладоледа 52.500 42.000 35.700 29.400 

4 156 Производња производа од кукуруза 12.500 10.000 8.500 7.225 

5 17 
Производња текстила и текстилних 
 производа 23.750 19.000 16.150 13.300 

6 18 
Производња одевних предмета, заштитне  
обуће и одеће 26.250 21.000 17.850 14.700 

7 19 
Прерада коже и производња предмета од 
коже 27.500 22.000 18.700 15.400 

8 20 Прерада дрвета и производи од дрвета 42.500 34.000 28.900 23.800 

9 21 
Производња целулозе, папира и производа 
од папира  40.000 32.000 27.200 22.400 

10 
221, 
222 

Издавачка делатност и ост.активн. у вези са 
штампањем  61.250 49.000 41.650 34.300 

11 223 Репродукција снимљених медија  46.250 37.000 31.450 25.900 

12 24 Производња хемикалија, хем. производа 65.000 52.000 44.200 37.570 

13 2411 Производња индустријских гасова 2.981.250 2.385.000 2.027.250 1.669.500 

14 25 
Производња производа од гуме и  
пластичних маса 36.250 29.000 24.650 20.300 

15 26 

Производња производа од осталих  
неметалних минерала(стакло, керамика, 
опека,цреп,глина,цемент,креч,гипс и др.) 92.500 74.000 62.900 51.800 
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16 27,28,29 
Производња основних метала,производња машина и 
уређаја 371.250 297.000 252.450 207.900 

17 
30,31,32, 

33 
Производња електричних и оптичких  
уређаја 52.500 42.000 35.700 29.400 

18 34,35 Производња саобраћајних средстава 107.500 86.000 73.100 60.200 

19 363-366 
Прерађивачка индустрија на другом месту 
непоменута( музички инструменти и др.) 55.000 44.000 37.400 30.800 

20 36 Производња и прерада намештаја и накита 178.571 142.857 121.428 100.000 

21 37 Рециклажа 52.500 42.000 35.700 29.400 

V   
ПРОИЗВОДЊА И СНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕК. 

ЕНЕРГИЈОМ         

1 40 
Производња и снабдевање елек.енергијом  
и гасом 2.981.250 2.385.000 2.027.250 1.669.500 

1,1 40106 Дистрибуција електричне енергије 1.000.000 800.000 680.000 560.000 

1,2 403 Производња и снабдевање паром и топлом водом 96.250 77.000 65.450 53.900 

2 41 
Сакупљање,пречишћавањеи дистрибуција воде 
 96.250 77.000 65.450 53.900 

VI   ГРАЂЕВИНАРСТВО         

1 451 
Рушење,испитивање,сондирање и  
земљани радови 75.000 60.000 51.000 42.000 

2 452 Нискоградња и пратећи радови 135.000 108.000 91.800 75.600 
3 453 Инсталациони радови 135.000 108.000 91.800 75.600 

4 454 

Завршни радови(малтерисање, уградња 
столарије,бојење,застакљивање и остали 
завршни радови) 135.000 108.000 91.800 75.600 

             

VII   ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО И МАЛО         

1 501,504 Продаја моторних возила 250.000 200.000 170.000 140.000 
2 502 Одржавање и оправка моторних возила         

2,1      - у радионицама до 20 м2  30.000 24.000 20.400 16.800 
2,2      - у радионицама од 20-50 м2  62.500 50.000 42.500 35.000 

2,3         - у радионицама преко 50 м2 93.750 75.000 63.750 52.500 

3 503 
Продаја делова и прибора за моторна  
возила         

3,1    - у објекту до 50 м2 62.500 50.000 42.500 35.000 
3,2         - у објекту преко 50 м2  77.500 62.000 52.700 43.400 

4 505 Трговина на мало моторним горивима  1.250.000 1.000.000 850.000 700.000 

5 51 

ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО И ПОСРЕДОВАЊЕ У 
ТРГОВИНИ 

         

5,1 5112 Посредовање у продаји горива и руда  375.000 300.000 255.000 210.000 

5,2 513,5117 
Трговина на велико храном и пићима, 
посредовање 92.500 74.000 62.900 51.800 

5,3 
515,516, 

517 
Трговина на велико-хемикалије,сировине,  
машине и сл. 92.500 74.000 62.900 51.800 
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6 52 ТРГОВИНА НА МАЛО           

6,1 521 

Трговина на мало у неспецијализованим  
продавницама за промет хране,пића и  
дувана - киосци 25.000 20.000 17.000 14.000 

6,2 5227 
Трговина на мало у продавницама мешовите 
робе-храна, пиће, дуван и остало         

6,21    - у продавницама до 25 м2 30.000 24.000 20.400 16.800 

6,22    -у продавницама од 25 м2 до 50 м2 62.500 50.000 42.500 35.000 

6,23    -у продавницама од 50 м2 до 100м2 125.000 100.000 85.000 70.000 

6,24    -у продавницама од 100 м2 до 500м2 312.500 250.000 212.500 175.000 
6,25    - у продавницама од 500 м2 до 1000м2 750.000 600.000 510.000 420.000 

    - у продавницама преко 1000м2 1.250.000 1.000.000 850.000 700.000 

7 523 

Трговина фармацеутским,медицинским, 
козметичким и тоалетним препаратима 
         

7,1    -до 50 м2 41.250 33.000 28.050 23.100 

7,2        -преко 50м2 81.250 65.000 55.250 45.500 

       
8 524 Остала трговина на мало          

8,1    1. обућа, одећа, кожа, текстил         
8,11     -до 50 м2 37.500 30.000 25.500 21.000 

8,12                   -од 50 м2 до 100м2 43.750 35.000 29.750 24.500 
8,13          -преко 100м2 56.250 45.000 38.250 31.500 

8,2   
2.намештај,кућни апарати,боје и лакови, 
гвожђарска роба         

8,21                             - до 100м2 125.000 100.000 85.000 70.000 
8,22                             -од 100 м2 до 500м2 312.500 250.000 212.500 175.000 

8,23                             -преко 500 м2 750.000 600.000 510.000 420.000 

8,3   3. Грађевински материјал         
8,31    -до 100м2 100.000 80.000 68.000 56.000 

8,32         - преко 100м2 125.000 100.000 85.000 70.000 
8,4   4. Књиге, новине 25.000 20.000 17.000 14.000 

9 525 
Трговина на мало половном робом у  
продавницама 10.000 8.000 6.800 5.600 

10 526 Трговина на мало изван продавница 7.500 6.000 5.100 4.200 

11 527 
Оправка предмета за личну употребу 
и домаћинство 11.250 9.000 7.650 6.300 

             
VIII   ХОТЕЛИ И РЕСТОРАНИ         

1 55 Хотели  61.250 49.000 41.650 34.300 

2 5522 Кампови  12.500 10.000 8.500 7.000 
3 55233 Остали смештај  25.000 20.000 17.000 14.000 

4 553 Ресторани  46.250 37.000 31.450 25.900 
4,1    - пицерије, брза храна  37.500 30.000 25.500 21.000 

5 554 Барови          

5,1    - ноћни барови  310.000 248.000 210.800 173.600 
5,2    - остали барови 42.500 34.000 28.900 23.800 

6 555 Кетеринг 17.500 14.000 11.900 9.800 
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IX   
САОБРАЋАЈ, СКЛАДИШТЕЊЕ 

И ВЕЗЕ         

1 601 Железнички саобраћај 1.437.500 1.150.000 977.500 805.000 

2 602 Копнени саобраћај   -  -   -   -  
2,1 6021 Превоз путника, друмски и градски   -  -   -   -  

2,11  
 - Правна лица која поседују 3 аутобуса у свом 
власништву 77.500 62.000 52.700 43.400 

2,12  
- Правна лица која поседују од 3 до 10 аутобуса у 
свом власништву 87.500 70.000 59.500 49.000 

2,13  
- Правна лица која поседују преко 10 аутобуса у свом 
власништву 100.000 80.000 68.000 56.000 

2,2 6022 Такси превоз  11.250 9.000 7.650 6.300 

2,3 6025 Превоз робе у друмском саобраћају  77.500 62.000 52.700 43.400 
3 6312 Складишта и стоваришта  46.250 37.000 31.450 25.900 

4 632 
Остале пратеће и помоћне активности 
у саобраћају 40.000 32.000 27.200 22.400 

5 633 Делатност путничких агенција и туроператора 40.000 32.000 27.200 22.400 

6 634 Активност других посредника у саобраћају 36.250 29.000 24.650 20.300 

       
7   Поштанске активности и телекомуникације  -  -  -  - 

7,1 6411 Поштанске активности,делатност пошта 1.250.000 1.000.000 850.000 700.000 
7,2 6412 Превоз и испорука поштанских пошиљки 50.000 40.000 34.000 28.000 

8 642 Телекомуникације 2.500.000 2.000.000     1.700.000      1.400.000 
             

X   ФИНАНСИЈСКО ПОСРЕДОВАЊЕ         

1 651 Монетарне институције 1.847.500 1.478.000 1.256.300 1.034.600 

2 65 
Финансијско посредовање, осим осигурања и 
пензијских фондова 336.250 269.000 228.650 188.300 

3 66 Осигурање и пензијски фондови  993.750 795.000 675.750 556.500 

4 67 
Помоћне активности у финансијском  
посредовању 167.500 134.000 113.900 93.800 

5   

Обављање мењачких послова (без обзира 
на другу делатност и објекат у коме се налази 
мењачница) 62.500 50.000 42.500 35.000 

6   
Постављање банкомата ван пословница 
банке 50.000 40.000 34.000 28.000 

             

XI   
АКТИВНОСТИ ВЕЗАНЕ ЗА  

НЕКРЕТНИНЕ         

1 70 
Куповина и продаја и изнајмљивање 
некретнина 48.750 39.000 33.150 27.300 

2 
711,712, 

713 Изнајмљивање машина и опреме 46.250 37.000 31.450 25.900 

3 714 
Изнајмљивање предмета за личну употребу у 
домаћинству 43.750 35.000 29.750 24.500 

4 72 Компјутерске и сродне активности  77.500 62.000 52.700 43.400 
5 73 Истраживање и развој 77.500 62.000 52.700 43.400 
6 74 Пословне активности 46.250 37.000 31.450 25.900 

6,1 7411 Правни послови  37.500 30.000 25.500 21.000 
6,2 7412 Рачуноводствени и књигов. Послови 27.500 22.000 18.700 15.400 

6,3 7413 
Истраживање тржишта и испитивање 
јавног мњења 53.750 43.000 36.550 30.100 

6,4 7414 Консалтинг и менаџмент послови  46.250 37.000 31.450 25.900 

7 742 
Архитектонске и инжињерске активности 
технички савети 81.250 65.000 55.250 45.500 

8 743 Техничко испитивање и анализа  155.000 124.000 105.400 86.800 

9 744 Реклама и пропаганда  53.750 43.000 36.550 30.100 
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10 745 Делатност бироа за запошљавање 12.500 10.000 8.500 7.000 

11 746 Делатност тражења изгубљених лица 15.000 12.000 10.200 8.400 

11,1   Заштита имовине лица 56.250 45.000 38.250 31.500 
12 747 Чишћење објеката  12.500 10.000 8.500 7.000 

13 748 
Остале посл.активности непоменуте 
(фотографске,секретарске,преводилачке и сл)  12.500 10.000 8.500 7.000 

             
XII   ОБРАЗОВАЊЕ         

1 8041 Делатност школа за возаче 52.500 42.000 35.700 29.400 
             
 
       

XIII   ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНИ РАД         

1 851 Здравствена заштита становништва 37.500 30.000 25.500 21.000 

1,1 8513 Стоматолошка пракса 50.000 40.000 34.000 28.000 
2 852 Ветеринарске активности  18.750 15.000 12.750 10.500 

3 853 Социјална заштита 31.250 25.000 21.250 17.500 
             

XIV   
ОСТАЛЕ КОМУНАЛНЕ, ДРУШТВЕНЕ 

АКТИВНОСТИ         

1 90 
Одстрањивање одпадака и смећа,  
санитарне активности 65.000 52.000 44.200 36.400 

2 91 Делатност организација на бази учлањења 5.000 4.000 3.400 2.800 

       

3 92 
Рекреативне, спортске и културне  
активности 6.250 5.000 4.250 3.500 

3,1 922 Радио и телевизијске активности 40.000 32.000 27.200 22.400 
3,2 9231 Уметничко и књижевно стваралаштво 12.500 10.000 8.500 7.000 
4 9271 Коцкање и клађење 750.000 600.000 510.000 420.000 
5 93 Остале услужне делатности 7.500 6.000 5.100 4.200 

5,1 9301  -прање и хемијско чишћење 12.500 10.000 8.500 7.000 

5,2 9302  - фризерски и третмани за улепшавање 12.500 10.000 8.500 7.000 
5,3 9303  - погребне и пратеће активности 25.000 20.000 17.000 14.000 

5,4 9305 
 - електро сервисери, водоинсталатери,  
вулканизери, бравари и сл. 18.750 15.000 12.750 10.500 

 
Напомена уз тарифни број 1: 
 
1. Плаћање комуналне таксе за истицање фирме на 
пословном простору врши се по решењу одељења 
Пореске администрације Бор, у  12 једнаких месечних 
рата. 

Обвезник је дужан да доспеле обавезе по 
решењу за текућу годину плаћа  у року,  до 15 дана у    
текућем месецу, за претходни месец.     

До доношења решења о утврђивању обавеза по 
овом тарифном броју за текућу годину, обвезник у 
прописаним роковима плаћа аконтацију у висини 
месечне рате по решењу за предходну годину. 
 
2. Комунална такса за истицање фирмe правним лицима 
која су према Закону о рачуноводству и ревизији 
разврстана у средња правна лица утврђује се у висини од 
85% од прописане таксе овом Тарифом, а која су 
разврстана у мала правна лица утврђује се у висини од 
70% од прописане таксе. 
 
3. Комунална такса за истицање фирме утврђује се 
предузетницима који обављају делатност самосталним 

личним радом, средствима у својини грађана, у висини 
од 60% од прописане таксе, овом Тарифом. 
 
4. Правним лицима и предузетницима са седиштем у 
Бору који обављају своју делатност у пословним  
јединицама или продајним објектима на подручју 
општине Бор, за сваку  наредну пословну јединицу или 
продајни објекат такса се утврђује у висини од 10%  
прописане таксе овом Тарифом.  
 
5. Правним лицима и предузетницима са седиштем ван 
општине Бор, који обављају своју делатност у пословним 
јединицама или продајним објектима на подручју 
општине Бор, за сваку пословну јединицу или продајни 
објекат такса се утврђује у висини од 60% од прописаног 
износа овом Тарифом, за један објекат, а у висини од 
10% прописане таксе за сваки наредни објекат.  
 
6. Обвезници таксе на фирму који обављају више 
делатности за које су прописани различити износи, 
плаћају таксу за делатност за коју је одређен највећи 
износ. 
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7. За делатности које нису таксативно наведене, такса се 
плаћа према сличној делатности за коју је предвиђена 
такса у Тарифи, а која се налази у оквиру сектора 
делатности коме припадају и шифре делатности одређене 
регистрационим актом таксеног обвезника. 
 
8. Обвезници који по први пут региструју предузеће или 
радњу ослобађају се плаћања таксе за прву годину рада, с 
тим да се новооснована предузећа не сматрају она која 
врше пререгистрацију, сходно Закону о привредним 
друштвима и Закону о регистрацији привредних 
субјеката. 
 
9. Таксени обвезници су дужни да одељењу Пореске 
администрације Општинске Управе Бор, поднесу  доказе 
о свим променама од значаја за утврђивање  таксене 
обавезе, најкасније до 15. марта текуће године, а таксени 
обвезник који отпочне са радом у току године дужан је 
да у року од 30 дана од дана регистровања фирме пријави 
број назива-фирми подложних такси. 
 
10. За време привремене одјаве делатности или стања 
мировања, обвезник плаћа таксу сразмерно времену рада 
у односу на годишњу обавезу. 
 
11. Локалне комуналне таксе не плаћају се за коришћење 
права, предмета и услуга од стране државних органа и 
организација, органа и организација територијалне 
аутономије и јединица локалне самоуправе, као и 
обвезници пореза на доходак од самосталне делатности 
који се баве старим занатима. 
 

Тарифни број 2. 
За истицање и исписивање фирме ван 

пословног простора на објектима и просторима који 
припадају јединици локалне самоуправе (коловози, 
тротоари, зелене површине, бандере и слично) плаћа се 
комунална такса у годишњем износу, у висини од 25% 
од основне таксе утврђене у тарифном броју 1 и у 
зависности од зоне у којој се налази истакнута фирма. 
 

НАПОМЕНА; Таксу наплаћује Одељење 
пореске администрације Општинске управе Бор, на 
основу издатог одобрења Одељења за урбанизам, 
грађевинске и комуналне послове. 
Комунална такса по овом тарифном броју плаћа се на 
основу издатог решења о задужењу Одељења пореске 
администрације Општиске управе Бор, у 12 месечних 
рата, до 15-ог у месецу за претходни месец. 
 

Одељење за урбанизам, грађевинске и 
комуналне послове дужно је да један примерак одобрења 
за истицање и исписивање фирме ван пословног 
простора достави Одељењеу пореске администрације 
Општинске управе Бор, као и Одељењу за инспекцијске 
послове. 

Таксени обвезник је дужан да пре истицања или 
исписивања фирме ван пословног простора добије 
одобрење надлежног органа. 
 

Тарифни број 3. 
За држање моторних, друмских и прикључних 

возила, осим пољопривредних возила и машина, плаћа се 
комунална такса у годишњем износу у динарима, и то: 
 

1)За теретна возила, тегљачеи специјалана 
теретна  возила, по тони носивости 

 400 

2) За аутобусе и комбибусе, по возилу 
 4.500 

3)За радна возила, без обзирана носивост и 
тежину по возилу 
 2.500 
4)За теретне приколице и специјалне 
теретне приколице 
 за одређени терет по тони носивости 
 250 
5)За тракторе регистроване за јавни превоз 
 550 
6)За тракторске приколице регистроване за 
јавни превоз 
 400 
7)За путничке аутомобиле и комбинована 
возила према  
радној запремини мотора плаћа се: 
   
до 900 цм3 550 

од 900-1.300 цм3 950 
 
од 1.300-1.500 цм3 1.900 
од 1.500-1.800 цм3 2.500 
од 1.800-2.500 цм3 3.000 

од 2.500-3.150 цм3 4.500 

преко 3.150 цм3 5.700 
8)За мотоцикле према радној запремини 
мотора: 
   

до 100 цм3 300 

од 100-125 цм3 400 

oд 125-250 цм3 500 

oд 250-500 цм3 1.800 

од 500-1.000 цм3 1.900 

преко1.000 цм3 2.500 
 

НАПОМЕНА: Ако носивост теретног возила 
или приколице није изражена у целим тонама, такса се 
плаћа за носивост до пола тоне у висини од 50% износа 
одређеног за једну тону, а за носивост преко пола тоне, у 
износу одређеном за целу тону. 
 
 Под радним возилом у смислу тачке 3) овог 
Тарифног броја сматрају се возила, грађевинске и друге 
машине које се крећу улицама снагом сопственог мотора, 
до радилишта. 
 Таксу из овог тарифног броја обрачунава и 
налаже уплату на одговарајући уплатни рачун 
Полицијска управа Бор, приликом регистрације возила. 
 Од плаћања ове комуналне таксе се поред 
изузетих субјеката из члана 4. ове Одлуке, изузимају   и: 
 -војни инвалиди, цивилни инвалиди рата и 
инвалиди рада са преко 80% телесног оштећења, или код 
којих постоји телесно оштећење које има за последицу 
неспособност доњих екстремитета од преко 60%, ако 
возило служи за њихов лични превоз; 
 -обвезници за возила „Хитне помоћи“ и 
Црвеног крста. 
 

Тарифни број 4. 
За држање ресторана и других угоститељских и 

забавних објеката на води, утврђује се комунална такса у 
годишњем износу од 38.000  динара. 
 НАПОМЕНА: Таксу из овог тарифног броја 
плаћа правно лице  или предузетник, сразмерно времену 
коришћења. 
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 Такса се наплаћује приликом издавања дозволе 
за постављање ресторана на одређеном месту, од стране 
надлежног одељења Општинске управе. 
 

Тарифни број 5. 
За држање кућних животиња-паса, плаћа се 

такса у годишњем износу, по псу 400 динара.  
 НАПОМЕНА: Таксу из овог тарифног броја 
обрачунава и налаже уплату на одговарајући уплатни 
рачун Одељење пореске администрације Општинске 
управе Бор, на бази регистра држалаца кућних љубимаца 
(паса)  који добија од Одељења за инспекцијске послове 
Општинске управе Бор.  
Обвезник плаћа таксу из овог тарифног броја, у целости, 
у року од 8 дана од дана достављања решења од стране 
Одељења пореске администрације Општинске управе 
Бор. 
 Обавези подлежу власници паса настањени у 
градском подручју општине Бор. 

 
Тарифни број 6. 

За коришћење простора на јавним површинама или 
испред пословних просторија у пословне сврхе, плаћа се 
комунална такса сразмерно времену коришћења 
простора, по метру квадратном, дневно, зависно од 
зоне у којој се простор налази, у динарима: 

 
 

 НАПОМЕНА: I Комунална такса по овом 
тарифном броју плаћа се у целости, у року од 8 дана од 
дана достављања решења Одељења пореске 
администрације Општинске управе Бор, а по претходно 
издатом одобрењу Одељења за урбанизам, грађевинске и 
комуналне послове, које је дужно да један примерак 
одобрења за коришћење простора на јавним површинама 
достави одељењу за пореску администрацију. 
 

II За постављање монтажних објеката који су 
компактне конструкције( једна целина), а који су 
стационирани непрекидно у трајању од најмање годину 
дана, плаћање комуналне таксе по овом основу врши се 
за стварни број дана, за које је монтажни објекат 
постављен, и за укупну површину монтажног објекта. 
Одељење пореске администрације доноси Решење о 
плаћању комуналне таксе за монтажне објекте на укупну 
површину објекта, као и за све дане за које је монтажни 
објекат стациониран на основу одобрења Одељења за 
урбанизам, грађевинске и комуналне послове, о 
постављању монтажних објеката. 
Плаћање комуналне таксе за наведене монтажне објекте 
врши се у року од 45 дана, од дана почетка тромесечја( 
15.02, 15.05, 15.08, 15.11.). 
 До доношења Решења о  плаћању комуналне таксе, по 
овом основу, плаћање за текућу годину врши се 
аконтационо, у висини обавезе за последње тромесечје, 
године која претходи години, за коју се утврђује и плаћа 
комунална такса. 

 Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне 
послове, дужно је да приликом издавања одобрења о 
постављању монтажног објекта, достави оверену скицу 
монтажног објекта Одељењу пореске администрације. 
Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне 
послове, дужно је да благовремено достави сваку 
промену у вези промене површине или уклањања 
монтажног објекта са јавне површине Одељењу за 
пореску админисртацију.  
 
III  За коришћење простора на јавним површинама, за 
продају Новогодишњих честитки, за продају цвећа, за 
промоције и презентације, комунална такса се плаћа за 
стварни број дана коришћења и стварну заузету 
површину, на основу одобрења издатог од стране 
Одељења за урбанизам, грађевинске и комуналне 
послове, у целости, у року од 8 дана, од дана пријема 
решења Одељења пореске администрације. 
Таксени обвезници се могу идентификовати и у поступку 
инспекцијске контроле. 
Заузимање јавних површина ради продаје и у друге 
пословне сврхе, сматра се заузимање простора, паркова и 
других зелених површина у граду, паркинг простора, 
тргова, тротоара и осталих површина које се иначе јавно 
користе од свих грађана општине. 
Таксу из овог тарифног броја не плаћа Општинска 
организација инвалида рада Бора, као и лица која се баве 
продајом: штампе, књига и других публикација, 
производа старих и уметничких заната и домаће 
радиности. 
 

Тарифни број 7. 
Такса за држање средстава за игру (компјутери-

видео игре, флипери, билијар, томбола и слично), плаћа 
се сразмерно времену коришћења права, зависно од 
зоне где се налази простор у коме се држе средства за 
игру, у динарима:  

 
НАПОМЕНА: Таксени обвезник из овог 

тарифног броја је корисник простора у коме се држе 
средства за забавне игре. 

Наплату таксе врши надлежно одељење 
Општинске управе Бор, у складу са одобрењем за 
држење средстава за забавне игре. 
 
 Таксени обвезници се могу идентификовати и у 
поступку инспекцијске контроле. 

Обвезници таксе су дужни да надлежном 
одељењу Општинске управе Бор пријаве број средстава 
за игру и сваку насталу промену у току године, у року од 
три дана од дана настанка промене. 

 
Тарифни број 8. 

 
 За држање музичких уређаја и приређивања 
музичког програма у угоститељским објектима утврђује 
се комунална такса, у динарима: 

  
Екстра 
зона I ЗОНА II ЗОНА 

III 
ЗОНА 

а) ради продаје робе и 
вршења угоститељских 
услуга 
 

 
 

12,5 10 9 7 
б)ради извођења 
забавних приредби 
 
 

 
 

30 23 20 16 
в) остали разлози, осим 
складирања грађ. 
Материјала ради 
изградње објеката 
 

 
 

22,5 18 15 13 

  
Екстра      

зона I ЗОНА II ЗОНА III ЗОНА 

а)за приређивање 
томболе, по дану 

 
625 500 425 350 

б)за држање 
билијара, по столу 
дневно 

 
62,5              50 43 35 

в)за држање 
стоног фудбала, 
флипера,видео-
игара и сл., по 
комаду дневно 

 
 

31,25 25 21 18 
г)за покер апарате, 
по комаду дневно 

 
212,5 170 145 119 
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 Екстра      
зона 

I 
ЗОНА 

 

II 
ЗОНА 

 

III 
ЗОНА 

 
а) за 
целомесечни 
програм 6.375 5.100 4.335 3.570 
б) викенд 
програм 1.625 1.300 1.105 910 
в) за остале 
дане, по дану 500 400 340 280 
г) 
приређивање 
свадбених и 
других 
свечаности, 
по дану 1.250 1.000 850 700 

 
 НАПОМЕНА: Таксени обвезник из овог 
тарифног броја је корисник простора у коме се приређује 
музички програм. 
Наплату таксе врши надлежно одељење Општинске 
управе Бор, у складу са одобрењем за приређивање 
музичког програма. 
             Таксени обвезници се могу идентификовати и у 
поступку инспекцијске контроле. 
 

Тарифни број 9. 
    За постављање и коришћење рекламних паноа, 
путоказних табли, транспарената и рекламних застава у 
пословне сврхе, плаћа се комунална такса по дану 
коришћења и по свакој засебној рекламној површини у 
износу од 20 динара за екстра зону, 16 динара за I зону, 
14 динара за II зону и 12 динара за III зону. 
 
 НАПОМЕНА: Таксу наплаћује надлежно 
одељење Општинске управе приликом издавања 
одобрења за коришћење рекламних паноа или 
постављање истих. 
 Таксени обвезник је у обавези да пре 
постављања или коришћења постављених паноа добије 
одобрење надлежног органа. 
   Таксени обвезници се могу идентификовати и 
у поступку инспекцијске контроле. 
 
 

Тарифни број 10. 
 За коришћење слободних површина за кампове, 
постављање шатора или друге објекте привременог 
коришћења ( постављање привремених објеката код 
изградње), плаћа се комунална такса за сваки квадратни 
метар заузете површине, по дану коришћења и по 
зонама, у динарима: 
 
  I ЗОНА II ЗОНА III ЗОНА 
а)за постављање шатора 
и камп приколица 
       
- за време туристичке 
сезоне(јуни, јули и 
август)  
 18 15 13 
- за време ван 
туристичке сезоне 
 9 8 6 

б) за друге објекте 
привременог 
коришћења 9 8 6 

 

За стациониране приколице (непрекидно-на 
Борском језеру) плаћа се такса у   износу од 1000 
динара по приколици, на годишњем нивоу. 
 

НАПОМЕНА: Обвезник таксе из овог тарифног 
броја је корисник површине за постављање шатора и 
других објеката привременог коришћења. 
Таксу из овог тарифног броја обрачунава и налаже 
уплату на одговарајући уплатни рачун правно или 
физичко лице које управља кампом, односно земљиштем 
за постављање кампова, или надлежно одељење 
Општинске управе Бор приликом издавања одобрења за 
коришћење простора. 
 

Тарифни број 11. 
За коришћење обале у пословне или било које 

друге сврхе такса се утврђује по квадратном метру 
заузетог простора и по дану коришћења, у динарима: 
 

а) за киоске  30 

б)за ресторане и баште 30 
 

НАПОМЕНА: Такса по овом тарифном броју се 
плаћа приликом издавања одобрења за коришћење 
простора за наведене намене. 
Надележно одељење Општинске управе Бор  за издавање 
одобрења не може исто издати без доказа о уплати 
комуналне таксе. 
   Таксу из овог тарифног броја не плаћа 
Општинска организација инвалида рада Бор. 
 

Тарифни број 12. 
За заузеће јавне површине грађевинским 

матерјалом и за извођење грађевинских радова, 
раскопавања, депоновања грађевинског и другог 
материјала, постављање монтажних скела и друго 
утврђује се комунална такса сразмерно времену 
коришћења, у дневном износу,  у динарима: 

  

Екстра     
зона I 

ЗОНА 
II 

ЗОНА 
III 

ЗОНА 
При изградњи, 
реконструкцији и 
адаптацији 
грађевинског објекта 
индивидуалног  
становања, по м2 

 
 

  
                 16 13 11 9 

При изградњи, 
реконструкцији и 
адаптацији 
грађевинског објекта 
вишепородичног 
становања, пословно-
стамбеног или 
пословног објекта, по 
м2 
 

 
 
 
 

                 50 40 34 28 
При извођењу радова 
који изискују 
раскопавање јавних 
површина, по м2 
 

 
 
 

24 19 16 13 
 
 
НАПОМЕНА: Таксу наплаћује надлежно 

одељење Општинске управе Бор приликом издавања 
одобрења за коришћење јавне површине за складирање 
грађевинског материјала. 
 Таксени обвезници се могу идентификовати и у 
поступку инспекцијске контроле.  
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Члан 3. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу општине Бор“.  
 
Број: 434-12/2010-I 
У Бору, 06. априла 2010. године 
 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР 
 

         ПРЕДСЕДНИК,     
                                                  др Жика Голубовић с.р. 
 
 

68 
На основу члана 6. Закона о финансирању 

локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', бр. 62/06), 
члана 77. и 78. Закона о планирању и изградњи 
(''Службени гласник РС'', бр. 47/03 и 34/06) а у вези са 
чланом 220. Закона о планирању и изградњи (''Службени 
гласник РС'', бр. 72/09 и 81/09), члана 2. и 3. Одлуке о 
распуштању Скупштине општине Бор и образовању 
Привременог органа oпштине Бор (''Службени гласник 
РС'', бр. 11/2010) и члана 43. Статута општине Бор 
(''Службени лист општинe Бор'', бр.7/08) Привремени 
орган општине Бор, на седници одржаној дана 06. априла 
2010. године, донео је   
  

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ 
ОБАВЕЗЕ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ БОР 
 

Члан 1. 
У Одлуци о утврђивању обавезе плаћања 

накнаде за коришћење грађевинског земљишта на 
територији општине Бор (''Службени лист општина'', бр. 
13/82, 3/86, 24/86, 16/1-87, 24/88, 7/89, 13/95, 13/96, 11/05 
и 7/07 и ''Службени лист општине Бор'', бр. 13/08) члан 
10. мења се и гласи: 

 
''Члан 10. 

 Висина накнаде за коришћење јавног и осталог 
грађевинског земљишта, према зони у којој се налази и 
намени, у Бору, Брестовачкој бањи и на Борском језеру 
износи месечно динара по 1м2, и то: 
 
 
Ред.бр. Намена коришћења I зона II зона III 

зона 
1. Послов. прод. 

склад. простор 
12,57 7,69 3,83 

2. Послов. производ. 
простор 

7,69 6,93 3,83 

3. Послов. прод. 
угоститељство 

7,31 6,93 3,83 

4. Послов. прос. 
рударства и 
металургије 

1,94 1,84 1,40 

5. Послов. прос. у 
области банкарства 

278,39 251,38 242,40 

6. Послов. прос. у 
области енергетике 

156,68 154,58 152,50 

7. Послов. прос. у 
области нафтне 
индустрије 

156,68 154,58 152,50 

8. Послов. прос. у 
области 
телекомуникација 

47,42 46,82 46,14 

9. Послов. прос. у 
области осигурања 

45,57 41,00 39,50 

10. Пијаце 3,66 3,25 2,12 

11. Остали пословни 
простор 

8,72 3,45 3,31 

12. Градилиште 3,18 2,75 2,58 
13. Простор  за 

занатско-услужне 
делатности 

1,60 1,21 1,00 

14. Стамбени простор 1,52 1,34 1,24 
15. Викендице 0 4,69 3,81 
16. Гараже 3,67 3,25 2,12 
17. Административни 

пословни простор 
3,41 3,31 2,93 

18. Неизграђено 
земљиште 

2,99 2,58 2,07 

19. Ауто камп на 
Борском језеру 

0 0,30 0,25 

 
Члан 2. 

 После члана 10б додаје се члан 10в који гласи: 
''Члан 10в 

 Наплата накнаде по овој одлуци доспева у року 
од 8 (осам) дана од дана пријема обрачуна. 
 За неблаговремене уплате обрачуна по овој 
одлуци, принудна наплата вршиће се по прописима 
којима се уређује порески поступак и пореска 
администрација.'' 

Члан 3. 
 Ступањем на снагу ове одлуке престају да важе 
решења Председника општине Бор број: 463-59/2007-II 
од 14.05.2007. године и број: 463-91/2007-II од 
23.07.2007. године. 

Члан 4. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу општине Бор''. 
 

Број: 418-5/2010-I 
У Бору, 06. априла 2010. године 
 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР 
 

         ПРЕДСЕДНИК,     
                                                  др Жика Голубовић с.р. 
 
 69 

 На основу чланова 93., 96. и 97. Закона о 
планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 
72/09), члана 2. Правилника о критеријумима за 
одређивање накнаде у поступцима легализације, 
критеријумима за објекте за које се не може накнадно 
издати грађевинска дозвола, као и о садржини техничке 
документације и садржини и начину издавања 
грађевинске и употребне дозволе за објекте који су 
предмет легализације ("Службени гласник РС", бр. 
89/09), члана 2. и 3. Одлуке о распуштању Скупштине 
општине Бор и образовању Привременог органа oпштине 
Бор (''Службени гласник РС'', бр. 11/2010) и члана 43. 
Статута Општине Бор ("Службени лист општине Бор", 
бр.7/08) Привремени орган општине Бор, на седници 
одржаној дана 06. априла 2010. године, донео је  
 

О   Д   Л   У   К   У 
О КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА ЗА 

УТВРЂИВАЊЕ ЗАКУПНИНЕ И НАКНАДЕ ЗА 
УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И 

ОДРЕЂИВАЊЕ НАКНАДЕ У ПОСТУПЦИМА 
ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ 

 
I   ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Овом одлуком утврђују се критеријуми и 

мерила за обрачун и уговарање висине закупнине, 
накнаде за уређивање грађевинског земљишта и накнаде 
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за легализацију за подручје општине Бор (у даљем 
тексту: подручје Општине). 
 

Члан 2. 
 Грађевинско земљиште јесте земљиште 
одређено законом и планским документом као 
грађевинско, које је предвиђено за изградњу и редовно 
коришћење објеката, земљиште на којем су изграђени 
објекти у складу са законом и земљиште које служи за 
редовну употребу тих објеката. 
 Грађевинско земљиште може бити: 
 1. градско грађевинско земљиште, 
 2. грађевинско земљиште ван граница градског 
грађевинског земљишта. 
 Грађевинско земљиште може бити уређено и 
неуређено. 
 Уређено грађевинско земљиште је земљиште 
које је комунално опремљено за грађење у складу са 
важећим планским документом (изграђен приступни пут, 
електро мрежа, обезбеђеност снабдевањем водом и 
обезбеђени други посебни услови). 
 

Члан 3. 
 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 
и закупнина утврђују се према зонама. 
 Основ за утврђивање граница зона је 
инфраструктурна опремљеност, економски, односно 
тржишни критеријум вредности локације, где је вредност 
локације управо пропорционална њеној атрактивности и 
изузетности, саобраћајној опслужености и 
приступачности, обиму и разноликости понуде у оквиру 
зоне, броју корисника који је посећују, посебним 
погодностима за одређену намену и сл. 
 Подручје Општине подељено је на седам зона. 
 Објекти који се налазе или граде дуж улица која 
дели две зоне обрачунавају се према износима закупнине 
и накнаде у вишој зони. 
 Зоне обухватају следећа подручја: 
 
 I зона: У прву зону спада грађевинско 
земљиште које се налази у реону одређеном следећим 
улицама: Улицом Мајданпечка до раскрснице са Улицом 
Милана Васића Перице, Улицом Милана Васића Перице 
до раскрснице са улицом Ђорђа Вајферта, Улицом 
Шистекова до раскрснице са Улицом Ђуре Ђаковића, 
Улицом Ђуре Ђаковића до Улице Бошко Буха, Улицом 
3.Октобар до раскрснице са Улицом Зелени булевар, 
Улицом Наде Димић до раскрснице са Улицом 8.Март, 
Улицом Николе Пашића до Улице Мајданпечка 
затварајући круг и грађевинско земљиште обухваћено 
Регулационим планом Нови Градски Центар. 
 
 II зона: У другу зону спада грађевинско 
земљиште које се налази између Улице Ђуре Ђаковића, 
Улице 3.Октобар и Улице Васе Пелагића, Димитрија 
Туцовића и Др Миловановића са насељем ГХИ, Улицом 
Тимочке дивизије, насељем Металург, Улицом Николе 
Коперника, испод Улице Николе Пашића до железничке 
пруге и грађевинско земљиште испод Улице Зелени 
булевар све до земљишта обухваћеног регулационим 
планом МЗ "Слога".  
 
 III зона: У трећу зону спада грађевинско 
земљиште обухваћено Регулационим планом МЗ 
"Напредак" (насеље Бор 2), МЗ "Бањско поље", МЗ 
"Слога", МЗ "Стари центар" осим грађевинског 
земљишта које припада у прву зону МЗ "Север" све до 
кућног броја 43 Улице Војске Југославије и Улице 
Доситеја Обрадовића до кућног броја 10 и урбанизовани 
део викенд насеља на Борском језеру. 
 

 IV зона: У четврту зону спада грађевинско 
земљиште које се налази изнад Улице Васе Пелагића, а 
припада Улицама Чока Борулуј, Чеде Кецмана и Кучајна 
и грађевинско земљиште које припада Улици Наде 
Димић од раскрснице са Улицом 8. Март до раскрснице 
са путем за Оштрељ, грађевинско земљиште које припада 
магистралном путу М4 Бор – Зајечар до Фабрике соли и 
грађевинско земљиште обухваћено Регулационим 
планом Зоне грађевинарства. 
 
 V зона: У пету зону спада грађевинско 
земљиште од Улице Доситеја Обрадовића бр.10 и Улице 
Војске Југославије бр.43 до насеља Брезоник 
укључујући, грађевинско земљиште обухваћено 
Регулационим планом МЗ "Брезоник"  и грађевинско 
земљиште у оквиру КО Бор II које није обухваћено 
Регулационим планом МЗ "Брезоник". 
 
 VI зона: У шесту зону спада грађевинско 
земљиште обухваћено урбанистичким или регулационим 
плановима центра села. 
 
 VII зона: У седму зону спада грађевинско 
земљиште у сеоским месним заједницама ван граница 
урбанистичких или регулационих планова. 
 
II  ЗАКУПНИНА 

Члан 4. 
 Висина закупнине за грађевинско земљиште у 
јавној својини утврђује се по метру квадратном 
земљишта дато у закуп према зонама утврђеним у члану 
3. ове Одлуке и износи: 
 - I    зона  1.258,00  динара по м2, 
 - II   зона  1.065,00  динара по м2, 

- III  зона     884,00  динара по м2, 
 - IV  зона     702,00  динара по м2, 

-  V  зона     521,00  динара по м2, 
 - VI  зона     240,00  динара по м2, 
 - VII зона     127,00  динара по м2. 
 Закупнина из претходног става утврђује се у 
нето износу без обрачунатог пореза на промет услуга. 
 Фискалне накнаде везане за давање 
грађевинског земљишта у закуп сноси закупац. 
 

Члан 5. 
 Обавезу плаћања закупнине има лице које је 
добило у закуп земљиште у јавној својини по 
спроведеном поступку јавног надметања, прикупљања 
понуда или непосредне погодбе. 
 Обавеза из става 1. настаје даном закључења 
Уговора о закупу са Општином Бор којим се уређује рок 
и начин плаћања закупнине (једнократно или у ратама). 
 Ако је уговором из претходног става 
предвиђена могућност плаћања закупнине у више рата 
висина закупнине ће се усклађивати са порастом цена на 
мало у Републици Србији према објављеним подацима 
Републичког завода за статистику. 
 

Члан 6. 
 Накнаду за уређивање грађевинског земљишта 
плаћа Инвеститор. 
 Висина накнаде за уређивање грађевинског 
земљишта утврђује се на основу следећих критеријума: 
степена комуналне опремљености, годишњих програма 
за уређивање грађевинског земљишта, урбанистичке 
зоне, намене и површине објекта. 
 Намена грађевинског земљишта може бити: 
становање, комерцијална делатност, производна 
делатност и остале намене. 
 Накнаду за уређивање грађевинског земљишта 
плаћа инвеститор за: објекте за које је законом 
предвиђено издавање грађевинске дозволе као и за 
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објекте наведене у члану 145. став 2 тачка 4. Закона о 
планирању и изградњи.  
 

Члан 7. 
 Неизграђено грађевинско земљиште у својини 
физичких и правних лица које није опремљено, а налази 
се у обухвату плана генералне регулације, односно плана 
детељне регулације, може се комунално опремити и 
средствима тих лица под условима прописаним Законом 
о планирању и изградњи. 

 
Члан 8. 

 Уређивање грађевинског земљишта обухвата 
његово припремање и опремање. 
 Припремање земљишта обухвата истражне 
радове, израду геодетских, геолошких  и других подлога, 
израду планске и техничке документације, програма за 
уређивање земљишта, расељавање, рушење објеката, 
санирање терена и друге радове. 
 Опремање земљишта обухвата изградњу објекта 
комуналне инфраструктуре и изградњу и уређење 
површина јавне намене. 
 Уређивање грађевинског земљишта врши се 
према средњорочним и годишњим програмима 
уређивања, које доноси Скупштина општине Бор. 
 

Члан 9. 
 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 
обрачунава се по м2 корисне површине објекта утврђене 
техничком документацијом. 
 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 
које је уређено на дан ступања на снагу ове одлуке, 
обрачунава се по зонама, а сагласно одредбама  члана 3. 
Одлуке и износи: 

- I    зона  2.171,00 динара по м2, 
- II   зона  1.833,00 динара по м2, 
- III  зона  1.467,00 динара по м2, 
- IV  зона  1.098,00 динара по м2, 
-  V  зона     733,00 динара по м2, 
- VI  зона     183,00 динара по м2, 
- VII зона     111,00 динара по м2. 

 Ако је уговором о регулисању накнаде за 
уређивање грађевинског земљишта предвиђена 
могућност плаћања у више рата, висина накнаде ће се 
усклађивати са порастом цена на мало у Републици 
Србији према објављеним подацима Републичког завода 
за статистику.  

Члан 10. 
 Утврђена накнада за уређивање грађевинског 
земљишта подлеже корекцији приликом доношења 
годишњих програма уређивања грађевинског земљишта 
као и током реализације програма. 
 

Члан 11. 
 Висина накнаде за уређивање грађевинског 
земљишта, утврђена овом одлуком, коригује се следећим 
коефицијентима, а односи се на обрачун површина 
објеката преко 100 м2: 
 1.    Коефицијент 0,75 
 1.1.  површине у већ изграђеним поткровним 
етажама, 
 2.     Коефицијент 0,50 
 2.1.  гараже се обрачунавају само за гаражно 
место, 
 2.2.  сви помоћни објекти уз породичне 
стамбене објекте (оставе, шупе...), 

2.3.  надстрешнице уз стамбене објекте са више 
стамбених јединица, стамбено пословне, пословне и 
производне објекте. 
 3.    Коефицијент 0,25 

 3.1. објекти јавне намене: рекреативно-спортски 
објекти и објекти забаве и разоноде на отвореном 
простору.  
 Накнада се не обрачунава за површину лифтова 
и комуналних постројења. 
 

Члан 12. 
 За корисну површину дограђених мокрих 
чворова (купатило и ВЦ) у поступку легализације којим 
су побољшани услови становања наканда за уређење 
земљишта умањује се за 50%. 
 

Члан 13. 
 Инвеститор који руши постојећи легално 
изграђен објекат и гради нови, у складу са планским 
актом, а на основу издатих одобрења Општинске управе 
– Одељења за урбанизам, грађевинске и комуналне 
послове плаћа накнаду за уређивање грађевинског 
земљишта за разлику у површини између објекта који 
гради и легално изграђеног објекта који се руши. 
 

Члан 14. 
 Накнаде утврђене овом одлуком подлежу 
усклађивању од дана закључивања уговора са  растом 
цена на мало који објављује Републички завод за 
статистику, обрачунат кумулативно од дана ступања на 
снагу ове одлуке. 
 Усклађивање накнада вршиће се за период од 1-
6-ог и од 6-12-ог месеца текуће године.  
 

Члан 15. 
 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 
за објекте преко 100 м2 обрачуната по овој одлуци плаћа 
се једнократно или у ратама. 
 У случају плаћања накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта, једнократно уплатом у року од 
15 дана од дана обрачуна, обвезник има право на 
умањење накнаде за 30%. 
 У случају плаћања накнаде у ратама, обвезник 
врши плаћање на следећи начин: 
 - Прву рату у висини од 10% од обрачунате 
накнаде за уређивање грађевинског земљишта у року од 
15 дана од дана обрачуна; 
 - Преостали износ обрачунате накнаде у 
једнаким месечним, односно кварталним ратама, у року 
од 36 месеци за правна лица. Рате подлежу усклађивању 
према показатељу раста цена на мало на начин предвиђен 
у члану 13. ове одлуке.  
 Уколико обвезник плаћа накнаду у ратама, у 
периоду до 12 месеци, стиче право на умањење од 15% 
од обрачунате накнаде. Овако обрачунату накнаду, 
обвезник је дужан да плати на следећи начин: прву рату у 
висини од 10% утврђене накнаде, у року од 15 дана до 
дана обрачуна, а преостали износ обрачунате накнаде, у 
11 једнаких месечних рата. Рате подлежу усклађивању 
према показатељу раста цена на мало, на начин 
предвиђен у члану 13. ове одлуке.  
 

Члан 16. 
 При плаћању у ратама, уплата I рате у износу од 
10% на име накнаде за уређивање грађевинског 
земљишта, као и прибављање потврде од предузећа 
представља услов за пријаву радова. 
 Уговор о регулисању накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта или потврда издата од 
надлежног предузећа представљају основ за издавање 
решења  о грађевинској дозволи и решења којим се 
дозвољава извођење радова за које се не издаје 
грађевинска дозвола у складу са законом. 
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III НАКНАДА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА  У ПОСТУПЦИМА ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ 
 

Члан 17. 
 Легализација је накнадно издавање грађевинске 
и употребне дозволе за објекат односно делове објекта 
изграђене или реконструисане без грађевинске дозволе. 
 

Члан 18. 
 Поступак легализације покреће се по захтеву 
власника бесправно изграђеног објекта, односно његовог 
дела. Захтев за легализацију подноси се у року од 6 
(шест) месеци од дана ступања на снагу Закона о 
планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 
72/09). 
 Власници бесправно изграђених објеката, 
односно делова објекта, који су поднели пријаву за 
легализацију по раније важећем Закону у прописаним 
роковима, немају обавезу подношења новог захтева, већ 
се та пријава сматра захтевом у смислу новог Закона о 
планирању и изградњи.  

 
Члан 19. 

 Накнада за уређивање грађевинског земљишта у 
поступцима легализације за породичне стамбене објекте 
до 100 м2  утврђује се на основу степена комуналне 
опремљености, годишњих програма за уређивање 
грађевинског земљишта, урбанистичке зоне, положаја 
локације, намене објекта и нето површине објекта, као и 
времена закључења уговора о уређивању грађевинског 
земљишта којим се уређује и плаћа накнада у поступку 
легализације. 
 Накнада из става 1. овог члана утврђује се 
према нето површини стамбеног објекта, а умањује се за 
60% у односу на висину накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта прописаном овом одлуком у 
члану 10. ако се уговор о уређивању грађевинског 
земљишта закључи до 31.12.2010.године. 
 Умањење накнаде из става 2. овог члана не 
односи се на пословни простор или други простор који је 
изграђен без грађевинске дозволе и који се налази у 
породичном стамбеном објекту површине до 100 м2, а не 
користи се за становање. 
 
IV  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 20. 
 Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о критеријумима и мерилима за утврђивање 
закупнине и накнаде за уређивање грађевинског 
земљишта ("Службени лист општина", бр. 14/03, 11/05, 
19/06 и 7/07, и "Службени лист општине Бор", бр. 13/08). 
 

Члан 21. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу општине Бор". 
 
Број: 418-9/2010-I 
У Бору, 06. априла 2010. године 
 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР 
 

         ПРЕДСЕДНИК,     
                                                  др Жика Голубовић с.р. 
 
 
 
 
 
 
 

70 
На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС', бр. 129/07), члана 2. 
и 3. Одлуке о распуштању Скупштине општине Бор и 
образовању Привременог органа oпштине Бор 
(''Службени гласник РС'', бр. 11/2010) и члана 43. Статута 
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08) 
Привремени орган општине Бор, на седници одржаној 
дана 06. априла 2010. године, донео је 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ 

ТРГОВИНСКИХ, УГОСТИТЕЉСКИХ И 
ЗАНАТСКИХ ОБЈЕКАТА 

 
Члан 1. 

  У Одлуци о радном времену трговинских, 
угоститељских и занатских објеката (''Службени лист 
Општина'', бр. 11/05, 15/05, 13/06, 19/06 и 12/07), члан 6. 
мења се и гласи: 

''Члан 6. 
 Радно време у свим врстама угоститељских 
објеката из Правилника о разврставању, минималним 
условима и категоризацији угоститељских објеката 
(''Службени гласник РС'', бр. 66/94 и 3/95-испр.) може 
почети најраније у 06.00 часова и трајати најдуже до 
24.00 часа, осим ноћних барова, диско барова, дансинг 
барова и кабаре барова чије се радно време може 
утврдити од 06.00 часова до 02.00 часа наредног дана, с 
тим што се у објектима за смештај мора обезбедити 
сталан пријем гостију. Радно време ноћних барова, диско 
барова, дансинг барова и кабаре барова који се налазе у 
колективним стамбеним објектима може се утврдити од 
06.00 часова до 24.00 часа.'' 
 

Члан. 2. 
 У члану 13. став 1. износ: ''5.000'' замењује се 
износом: ''50.000'', а износ: ''500.000'' замењује се 
износом: ''1.000.000''. 
 У ставу 2. износ: ''250'' замењује се износом: 
''5.000'', а износ: 25.000'' замењује се износом: ''75.000''. 
   

Члан 3. 
 У члану 14. износ: ''2.500'' замењује се износом: 
''5.000''. 
 

Члан 4. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу општине Бор''. 
 
Број:130-2 /2010-I 
У Бору, 06. априла 2010.године 
 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР 
 

         ПРЕДСЕДНИК,     
                                                  др Жика Голубовић с.р. 
 

71 
На основу члана 7. Одлуке о распуштању 

Скупштине општине Бор и образовању Привременог 
органа општине Бор (''Службени гласник РС'', бр. 
11/2010), Привремени орган општине Бор, на седници 
одржаној 06. априла 2010. године, донео је 

 
О Д Л У К У  

О ИЗМЕНИ ПОСЛОВНИКА ПРИВРЕМЕНОГ 
ОРГАНА ОПШТИНЕ БОР 

 
Члан 1. 

 У Пословнику Привременог органа општине 
Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 3/2010) у члану 
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8. став 2. после речи: ''предмет'' ставља се тачка, а речи: 
''и предлаже решења по овим жалбама'' бришу се. 
 

Члан 2. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у Службеном листу општине Бор. 
 
Број: 02-17/2010-I 
У Бору, 06. априла 2010. године  
 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР 
 

         ПРЕДСЕДНИК,     
                                                  др Жика Голубовић с.р. 
 

72 
На основу члана 2. и 3. Одлуке о распуштању 

Скупштине општине Бор и образовању Привременог 
органа oпштине Бор (''Службени гласник РС'', бр. 
11/2010) и члана 43. и 51. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08) Привремени 
орган општине Бор, на седници одржаној 06. априла 
2010. године, донео је  
 

О Д Л У К У 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ  

САВЕТА ЗА МЛАДЕ 
 

Члан 1. 
У Одлуци о оснивању Савета за младе општине 

Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 13/08) у члану 3. 
после става 1. додаје се нови став 2. који гласи: 
 ''Изузетно, за време трајања мандата 
Привременог органа општине Бор, односно до поновог 
именовања Комисије за кадровска питања, одликовања и 
друга јавна признања,  послове Комисије за кадровска 
питања, одликовања и друга јавна признања из ове 
одлуке обављаће Комисија за кадровска, 
административна питања и радне односе Привременог 
органа општине Бор.'' 
 Досадашњи став 2. постаје став 3. 

 
Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу општине Бор". 
 
Број: 56-3/2010-I   
У Бору, 06. априла 2010. године 
 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР 
 

         ПРЕДСЕДНИК,     
                                                  др Жика Голубовић с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

73 
На основу члана 2. и 3. Одлуке о распуштању 

Скупштине општине Бор и образовању Привременог 
органа oпштине Бор (''Службени гласник РС'', бр. 
11/2010) и члана 65. Статута општине Бор (''Службени 
лист општине Бор'', бр. 7/08) Привремени орган општине 
Бор, на седници одржаној дана 06. априла 2010. године, 
донео је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПОРТ  

 
I 

Именује се Комисија за спорт ( у даљем тексту: 
Комисија), у следећем саставу: 

1. Саша Скробоња, за председника, 
2. Златко Марковић, за заменика 

председника, 
3. Душан Курић, за члана, 
4. Гојко Ђаковић, за члана, 
5. Бобан Марковић, за члана. 

 
II 

 Задатак Комисије је да распоређује средства из 
буџета општине Бор директно спортским организацијама 
за реализацију програма у области спорта до доношења 
Правилника о категоризацији и финансирању спорта у 
општини Бор за текућу годину и конкурса за 
финансирање потреба у области спорта. 

 
III 

 Седнице Комисије сазива председник Комисије.  
 На питања која нису регулисана овом одлуком о 
начину рада Комисије сходно се примењују одредбе 
Пословника Привременог органа општине Бор о раду 
радних тела.  

IV 
Административно-техничке послове за потребе 

Комисије обављаће Општинска управа Бор – Одељење за 
финансије и Одељење за привреду и друштвене 
делатности. 

V 
 Ступањем на снагу овог решења престаје да 
важи Решење о образовању Комисије за спорт 
(''Службени лист општине Бор'', бр. 10/09), Решење о 
измени Решења о образовању Комисије за спорт 
(''Службени лист општине Бор'', бр. 10/09) и Решење о 
измени Решења о образовању Комисије за спорт 
(''Службени лист општине Бор'', бр. 4/2010). 
 

VI 
 Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.  
 
Број: 66-4/2010-II 
У Бору, 06. априла 2010. године 
 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ БОР 
 

         ПРЕДСЕДНИК,     
                                                  др Жика Голубовић с.р. 
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