СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ БОР

ГОДИНА: IX

27. НОВЕМБАР
2015. ГОДИНЕ

БРОЈ: 24
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На основу члана 6. ст. 5. до 7. и члана 7а Закона о
порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/01,
45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12УС и 47/13) и члана 43. Статута општине Бор („Службени
лист општине Бор“, бр. 6/15-пречишћени текст), Скупштина
општине Бор, дана 27. новембра 2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ
МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА
УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2016.
ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОР
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се просечне цене
квадратног метра одговарајућих
непокретности за
утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији
општине Бор.
Члан 2.
На територији општине Бор одређене су четири
зоне за утврђивање пореза на имовину и утврђено је да је
прва зона најопремљенија зона.
Просечне цене квадратног метра непокретности за
утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији
општине Бор износе:
Групе
непокретност
и
1.Грађевинск
о земљиште

1.
615,00

Назив зоне
2.
3.
615,00

2.Пољопривр
едно
земљиште
3. Шумско
земљиште

4.

615,00

615,00

6,00

6,00

10,00

10,00

4. Станови

37.500,00

33.400,00

16.000,00

16.000,00

5. Куће за
становање

24.700,00

23.300,00

21.500,00

12.000,00

6.Пословне
зграде и
други
(надземни и
подземни
грађевински
објекти који
служе за
обављање
делатности
7. Гараже и
гаражна
места

67.500,00

65.000,00

23.400,00

20.400,00

10.930,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

ЦЕНА : 80
ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:
4.000 ДИНАРА
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор'', а
примењује се од 1. јануара 2016. године.
Ову одлуку објавити на интернет страни општине Бор.
Број: 436-9/2015-I
У Бору, 27. новембра 2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Душан Марковић, с.р.
384
На основу члана 6. и 7а и члана 38б. Закона о
порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/01,
45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/2011, 57/12Одлука УС, 47/13 и 68/14 др. закон) и члана 43. Статута
општине Бор („Службени лист општине Бор“, бр. 6/15пречишћени текст), Скупштина општине Бор, на седници
одржаној дана 27. новембра 2015. године, донела је
ОДЛУКУ
ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И
НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ ЗОНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ БОР СА КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЗОНAMA ЗА ПОТРЕБЕ
УТВРЂИВАЊА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
Члан 1.
У Одлуци о одређивању зона и најопремљеније зоне
на територији општине Бор са коефицијентима за
непокретности у зонама за потребе утврђивања пореза на
имовину („Службени лист општине Бор“, бр. 19/13) у члану
3. поднаслову ЧЕТВРТА ЗОНА после речи: ''Кривељ'' реч:
''и'' замењује се запетом, а после речи: ''Горњане'', тачка се
брише и додају се речи: ''и подручја општине Бор која нису
обухваћена осталим зонама''.
Члан 2.
После члана 3. додаје се нови члан 3а који гласи:
„Члан 3а
Подручја месних заједница одређена су Одлуком о
утврђивању подручја месних заједница у Општини Бор, са
поделом на ужа – стална подручја унутар месних заједница
(„Службени лист општина“, бр. 12/96).“
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Бор“, а
примењује се од 1. јануара 2016. године.
Ову одлуку објавити на интернет страни општине
Бор.
Број: 436-10/2015-I
У Бору, 27. новембра 2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Душан Марковић, с.р.
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На основу члана 27. Закона о јавној својини
(''Службени гласник РС'', бр. 72/11, 88/13 и 105/14) и члана
32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',
бр.129/07 и 83/14 –др.закон), члана 14. Одлуке о
прибављању, коришћењу, управљању и располагању
стварима у својини општине Бор (''Службени лист општине
Бор'', бр. 27/14)
и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр 6/15 – пречишћен тест),
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 27.
новембра 2015. године, донела је
ОДЛУКУ
O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ
У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА И ГАРАЖА
Члан 1.
У Одлуци о давању у закуп пословног простора и
гаража (''Службени лист општине Бор'' бр.22 /15- пречишћен
текст ) члан 6. мења се и гласи:
''Члан 6.
На територији општине, ради утврђивања почетне
цене закупа, а имајући у виду погодности које пружају
одређени делови насеља, утврђују се следеће зоне:
- ЕКСТРА зона – обухвата: пословни простор који
се налази у реону одређеном следећим улицама:
''Мајданпечком'' улица до раскрснице са улицом ''Милана
Васића Перице'', ''Моше Пијаде'' (без бројева 11,13, 21, 23, 25,
27 ,29 и 76), ''Зеленим Булеваром'' до раскрснице са улицом
''Николе Пашића'', улицом ''Николе Пашића'' до Аутобуске
станице осим пословног простора у ул. Н.Пашића 8Л1 и
Н.Пашића 10 (улаз у ове локале је са задње стране
''Седмоспратнице''), као и улица ''Н.Пашића'' и то бројеви 54
до 64, улица ''Ђорђа Вајферта'' до раскрснице са
''Шистековом'', у улици ''3.октобар'' локали број 2, 4 и 6.
- прва зона – обухвата пословни простор које се
налази у реону одређеном следећим улицама: ''Трг
Ослобођења'', улица ''Милана Васића Перице'' до раскрнице
са улицом ''Ђорђа Вајферта'', ''Шистековом'' улицом до
раскрснице са улицом ''Ђуре Ђаковића'', улицом ''Ђуре
Ђаковића'' до раскрснице са улицом ''Бошко Буха'', улицом
''3.октобар'' до раскрснице са ул.''К.П.Првог'' ( осим бројева
2,4 и 6), улица ''Краља Петра'' до раскрснице са улицом
''3.октобар и ул.''Г.П. Илића'', улицом ''Николе Пашића'' од
Аутобуске станице до раскрснице са ул. ''Зеленим
Булеваром'' и пословни простор у ул. Н.Пашића 8Л1 и
Н.Пашића 10 (улаз у ове локале је са задње стране
''Седмоспратнице''),улица
''Моше
Пијаде''
бр.11,13,21,23,25,27,29. и 76, ул. ''Зелени Булевар'' од
раскрснице са улицом ''Николе Пашића'' до расакрснице са
ул. ''Наде Димић'' и ул.''Тимочке Дивизије''.
- друга зона – обухвата пословни простор у насељу
''Нови Градски Центар'' изузев (непарни бројеви улице ''Цара
Лазара'' у Занатском центру), простор између улица ''3.
октобар'', ''Ђуре Ђаковића'', ''Димитрија Туцовића'', ''Доктора
Миловановића'' са насељем ГХИ, улица ''Николе Коперника''
изван простора обухваћеног Планом детаљне регулације
Нови Ѓрадски Центар, источно од улице ''Николе Пашића'' до
железничке пруге и све до границе Регулационог плана
стамбеног насеља ''Слога''.
- трећа зона – обухвата пословни простор који се
налази у реону: улица ''3. Октобар'' од раскрснице са улицом
''Г.П.Илића'', улицом ''9.-те Бригаде'', ''Тимочке дивизије'',
''Зелени Булевар и ''К.П. Првог (четврта и пета месна
заједница) и ул. ''Црновршке бригаде'', МЗ ''Напредак''
(стамбено насеље Бор II), МЗ ''Бањско поље'', обухват
Регулационог плана стамбеног насеља ''Слога'', МЗ ''Стари
центар'' осим простора који спада у прву зону, МЗ ''Север''
све до кућног броја 43 у улици ''Војске Југославије'' и улице
''Доситеја Обрадовића'' до кућног броја 10 обухватајући и
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овај кућни број, као и урбанизовани део викенд насеља на
Борском језеру (прва и друга фаза), простор који припада
државном путу на деоници Бор – Николичево – Зајечар до
фабрике соли, као и простор (непарни бројеви улице ''Цара
Лазара'') у НГЦ у Занатском центру, пословни простор који
се налази у МЗ ''Старо и Ново Селиште'' осим простора који
спада у другу зону и пословни простор у центрима села.
- четврта зона – обухвата пословни простор који се
налази у улици ''Наде Димић'' и то од раскрснице ове улице
са улицом ''28. Март'' па све до раскрснице са путем за
Оштрељ, обухватајући и индустријску зону која се простире
између улице ''Наде Димић'' на западу и железничке пруге на
истоку као и пословни простор у насељу ''Металург''.
- пета зона – обухвата, простор од броја 10 у
улици ''Доситеја Обрадовића'' и од броја 43 у улици ''Војске
Југославије'' све до насеља ''Брезоник'', укључујући и простор
обухваћен Регулационим планом МЗ ''Брезоник'', као и
простор у К.О Бор II.
- шеста зона– обухвата пословни простор
обухваћен шематским приказима уређеним основама сеоских
насеља, без центра села а који су обухваћени Просторним
планом општине Бор''.
Члан 2.
У члану 9. став 4. после речи: ''Бор'' брише се тачка
и додају се речи: ''и према ЈП за стамбене услуге ''Бор'' по
основу закупнине''.
Члан 3.
У члану 11. став 7. после речи: ''а'' додаје се реч:
''на''.
Члан 4.
У члану 15. став 6. мења се и гласи:
'' Цена закупа за пословни простор који се издаје
закупцима који имају делатност старих заната у складу са
Правилником о одређивању послова који се сматрају старим
и уметничким занатима, односно пословима домаће
радиности...(''Службени гласник РС'', бр.56/12), као и
делатност обућара, шнајдера и часовничара, умањује се за
50% од цене за зону у којој се пословни простор налази.
У ставу 7. тачка 2. после речи: ''чвора'' додају се
речи: ''или са заједничким мокрим чвором''.
Ст. 8. и 9. мењају се и гласе:
'' За пословни простор који се налази у поткровљима
и који се издаје у закуп уметницима који имају академско
звање, као и за подрумске, сутуренске и просторије које се
издају као магацински – складишни простор, закупнина се
умањује за 50%.
На цене закупнине код пословног простора који је
издат на одређено време по ценама које су ниже од цена из
става 1 члана 15. ове oдлуке, висина закупа ће се мењати у
току трајања закупа и усклађивати са Одлуком Скупштине
општине Бор о повећању цена, без посебног уговарања са
закупца, а закупац ће о томе бити обавештен путем фактуре.
Након истека периода од 5 година, уколико закупац жели да
настави коришћење пословног простора то може учинити по
ценама које у том тренутку важе за ту зону, или се пословни
простор поново оглашава.''
У ставу 10. после речи: ''прописане'' тачка се
замењује запетом и додају се речи: ''осим за закупце
пословног простора који имају излицитирану цену у смислу
члана 11. став 6. ове одлуке.''
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу општине Бор".
Број: 361-41/2015-I
У Бору, 27. новембра 2015. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Душан Марковић, с.р.
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На основу члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15–пречишћен текст),
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 27.
новембра 2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ СТАМБЕНЕ СТРАТЕГИЈЕ ОПШТИНЕ
БОР 2015-2025. ГОДИНЕ
I
Усваја се Стамбена стратегија општине Бор 20152025. године, која је одштампана уз ову одлуку и чини њен
саставни део.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објавиљивања у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 360-293/2015-I
У Бору, 27. новембра 2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Душан Марковић, с.р.
СТАМБЕНА СТРАТЕГИЈА ОПШТИНЕ БОР
2015-2025. ГОДИНЕ
Поштовани,
Циљ израде Стамбене стратегије општине Бор био
је дефинисање визије општине Бор ради побољшања
спремности локалне самоуправе и пратећих стручних
институција на територији Општине за нове изазове у
области стамбеног збрињавања становништва.
Становање у целини представља једно од основних
егзистенцијалних питања грађана Србије. Представља и
развојно питање чијим би покретањем дошло до активирања
производних потенцијала различитих привредних грана које
равноправно учествују у општем развоју. То даље омогућава
успостављање неопходног стандарда и равнотеже услова
живљења на свим просторним нивоима почев од општинског
па до републичког.
Стамбена стратегија општине Бор је документ који
представља резултат заједничког рада локалне самоуправе,
релевантних општинских институција, привреде, експерата,
цивилног сектора и грађана.
Израђена је у складу са стандардима Европске уније
и представља подлогу за одређивање развојних праваца
општине Бор, одржавање стабилног и одрживог економског
раста , обезбеђивање социјалног напретка и смањење
сиромаштва и унапређење свеобухватног квалитета живота
грађана, поштовањем политике једнаких могућности и
равноправно учешће полова у свим фазама планирања,
доношења и спровођења одлука у свим областима
друштвеног живота.
Документ је урађен на основу Одлуке општине Бор
од 20. фебруара 2015. године којом је израда Општинске
стамбене стратегије поверена Координационом тиму за
израду Стамбене стратегије Општине Бор..
Свима који су помогли израду овог свеобухватног
развојног документа изражавамо захвалност и надамо се да
ћемо заједнички радити на реализацији постављених циљева
.
1. Процес израде и методологија
Општинска стамбена стратегија Бора је један од
првих докумената ове врсте који је урађен на основу
Методолошких смерница за израду општинске стамбене
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стратегије и усклађена је са "Нацртом студије стамбеног
сектора Републике Србије", као и другим стратегијама које
третирају ову проблематику (Стратегија за смањење
сиромаштва у Србији, Национална стратегија за решавање
проблема избеглих, прогнаних и интерно расељених лица,
Локалног акционог плана за решавање питања избеглица,
интерно расељених лица и повратника по реадмисији ,
Стратешког плана за социјалну политику, Стратегије
локалног одрживог развоја општине Бор , Локалног акционог
плана за становање Рома у Бору и Националне стратегије
социјалног становања и одрживог развоја Републике Србије).
Правни оквир за израду Стратегије је Закон о
локалној самоуправи , Националне стратегија социјалног
становања и Нацрт закона о социјалном становању.
Временски оквир за имплементацију Стратегије је
2015. - 2025. година.
1.
2.
3.
4.

Стратешки документ у себи садржи следеће делове:
Контекст – Опште информације о општини,
Анализу тренутне ситуације,
Стратешки документ – Визија, приоритети и циљеви,
Систем управљања, праћења и оцењивања стратегије

Такође, у документу су наведени учесници у изради
стратегије, као и индикатори одрживог развоја кроз профил
који је саставни део ситуационе анализе.
Стратегија се односи на одрживи развој живота,
рада и функционисања на територији општине Бор и уводи
интегрисани систем планирања који обухвата сва битна
питања локалне заједнице, укључујући и питања од
међусекторског значаја. Методологија је заснована на
партиципативном приступу, што подразумева директну
укљученост свих заинтересованих јавних и приватних страна
у току трајања целокупног процеса, и не односи се само на
заједничку израду стратешког документа већ омогућује шире
учешће заједнице и у идентификацији, активирању и
координацији партнерстава за имплементацију појединих
активности и пројеката.
Партиципативни приступ побољшава квалитет
донетих одлука тиме што омогућава формирање базе знања
за одговоран процес доношења одлука заснованих на
чињеницама, широку базу подршке за донешене одлуке,
колективно власништво над проблемима и решењима
проблема, јачање локалних капацитета за имплементацију
пројеката и омогућује политику једнаких могућности у свим
областима друштвеног живота са различитим улогама и
функцијама.
Циклус израде Стамбене стратегије општине Бор
почео је израдом Анализе текућег стања. Као следећи корак
следи дефинисање визије, циљева и приоритета у оквиру
Стратешког документа на локалном нивоу. Након ове фазе,
уследило је дефинисање активности. На крају ради
постизања резултата у фази имплементације пројеката треба
да је успостављен управљачким и мониторинг систем.
Стратегија обједињује постојећу стварност, реалне
могућности и управљање .
Израдом Стамбене стратегије општина Бор уочила
је потребу за изградњом станова намењених социјалном и
доступном становању .
Изградња ове врсте станова намењена је :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Младим брачним паровима
Самохраним родитељима
Особама са инвалидитетом
Избеглим и расељеним лицима
Ромској популацији
Истакнутим стручњацима и спортистима
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Лицима која не могу самостално да реше
стамбено питање (запошљена лица у
установама, јавним предузећима и
институцијама од значаја)

2. Систем управљања, праћења и оцењивање стратегије
Процес имплементације стратегије мора бити
дефинисан како би се осигурао њен наставак. Кључни актери
морају бити свесни својих улога и одговорности, а извршна
власт мора:
доделити одговорности - тако да планови могу бити
реализовани ефикасно,
дефинисати сет мерљивих циљева - како би се пратио
напредак.
Како би се фаза имплементације Стамбене
стратегије локалне заједнице успешно реализовала процес
стратешког планирања укључује и активности на систему
управљања и праћења. Управљање у свим профитним и
јавним организацијама је акт заједничног деловања људи у
сврху постизања заједничких циљева. Управљање садржи
фазе планирања, организације, избора људи, усмеравања,
руковођења и контроле, укључујући и ангажовање људских,
финансијских, технолошких и природних ресурса.
Имплементација политика и стратегија за постизање задатих
циљева мора бити разматрана и преиспитивана од стране
свих особа укључених у процес.
Практично, процес стратешког планирања је изнад
свега динамичан процес а финални документи се посматрају
и као променљиви алати.
Фаза имплементације Стамбене стратегије локалне
заједнице је базирана на комбинацији релевантних државних
документа , локалних акционих планова , организационе
структуре и заинтересованих актера. Процес стамбене
стратегије локалне заједнице је инкорпориран и користи
постојећу структуру у локалној администрацији. Главни део
организационе структуре је Координациони тим који
укључује разна одељења у оквиру администрације тако да
може да координира целокупним системом управљања и
праћења.
Координациони тим је одговоран за интеграцију
Стратешког документа у три правца:
Директно повезивање Стратешког документа са израдом и
актима општинског буџета. За сваку активност у оквиру
Стратешког документа плана морају се обезбедити
финансијска средства или, бар, извори финансирања;
Директно повезивање са свим оперативним плановима и
одељењима. Стратешки документ мора у потпуности бити
интегрисан са свакодневним радним процедурама. Систем
управљања треба прецизно да идентификује носиоце
одговорне за имплементацију појединих активности и да
пружи прецизно дефинисана овлашћења и одговорности
свих.
Интеграцију Стратешког документа са плановима,
пројектима и активностима свих јавних и приватних
институција које су укључене као главни носиоци
имплементације, почевши од различитих институција и
органа јавне управе, јавног комуналног предузећа, итд.
Испуњење и статус имплементације Стамбене
стратегије локалне заједнице мора бити константно праћено
и процењивано преко годишњих циклуса евалуације
коришћењем индикатора који су основа за комплетан систем
праћења имплементације стратегије. Индикатори пружају
основне информације и знања везана за напредак процеса
имплементације стратегије и динамику усаглашавања. Све
промене индикатора и сви резултати годишње евалуације
морају бити доступни свим грађанима путем једноставног и
читког извештаја.

Управљање
подразумева:
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реализацијом

стамбене

стратегије

Континуиране активности на прикупљању података за
потребе документа и за потребе праћења индикатора;
Годишње ажурирање података, попуњавање и
вредновање индикатора, са анализом тенденција по
појединим показатељима;
Припремање извештаја именованом одбору скупштине
општине о ефектима реализације стратегије, најмање
једном годишње;
Припремање предлога за модификацију појединих
циљева, мера или програма;
Скупштина општине годишње разматра извештај о
реализацији, усваја оперативни план за наредну годину и
разматра евентуалне предлоге за прилагођавање
програма промењеним околностима.

Као гаранција оваквог активног приступа,
целокупан процес планирања треба да буде одређен као
десетогошњи циклус: анализе – планирања – програмирања –
имплементације – реализације – праћења – процене – и
поновне анализе, итд. комплетно преиспитан сваких 10
година. Након 10 година би требало развијати нову
Стратегију.
3. Листа учесника у изради Стамбене стратегије Општине
Бор 2015.-2025. године:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.

Славиша Буђелан, члан Општинског већа координатор тима;
Љубинка Јелић, начелник Општинске управе;
Александар Мицић, члан Општинског већа задужен за
пољопривреду;
Дарко Милићевић, РТБ Бор група-РББ - председник
надзорног одбора ЈП за стамбене услуге „ Бор“;
Данијела Јовановић, начелник Одељења за финансије;
Раде Филиповић, начелник Одељења за урбанизам ,
грађевинске, комуналне, имовинско правне и стамбене послове;
Бранкица Tраиловић Богдановић, шеф Одсека за
имовинско-правне и стамбене послове;
Драган Јеленковић, заменик начелника и шеф Одсека у
Одељењу за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско
правне и стамбене послове ;
Мирјана Митровић, директор Центра за социјални рад Бор;
Илија Војнић, начелник Службе за катастар непокретности у
Бору;
Владан Нововић, ЈП „ШРИФ“ Бор- председник
Комисије за задовољење стамбених потреба општине
Бор;
Далибор Орсовановић, директор ЈКП „3.октобар“Бор;
Наташа Пејчић, начелник Одељења за привреду и друштвене
делатности;
Сузана Бранковић, шеф Одсека за друштвене делатности
Одељења за привреду и друштвене делатности;
Љубица Филиповић, руководилац Канцеларије за
Локални економски развој;
Љиљана Лекић Џамић, руководилац Канцеларије за заштиту
животне средине;
Драгана Николић, самостални стручни сарадник у Одељењу
за урбанизам, грађевинске , комуналне, имовинско правне и
стамбене послове ;
Драган Николић, грађевински инспектор у Одељењу за
инспекцијске послове;
Сузана Радовановић, самостални стручни сарадник за
план и анализу у области социјалне и здравствствене
заштите у Одељењу за привреду и друштвене
делатности;
Мирјана Жикић, координатор за питања мањина у општини
Бор;
Верица Павић представник Повереништва за избеглице и
миграције;
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22. Зоран Обретковић, стручни сарадник у Одељењу за привреду
и друштвене делатности;
23. Марина Пешић, представник ЈКП „Водовод“ Бор;
24. Светлана Таникић, представник ЈП „Боговина“ Бор;

4. Географски положај
Бор се налази на истоку Републике Србије, између
општина
Зајечар,
Неготин,
Мајданпек,
Жагубица,
Деспотовац и Бољевац. Карактеристична је близина граница
са Бугарском и Румунијом. Налази се на 440 5’ северне
ширине и 220 6’ источне дужине на надморској висини 370450 м. Максимална просечна температура је 20, 90 С, а
минимална 1, 350 С, годишњи просек падавина 500–800 мм.
Настао је на месту села Бор, у долини Борске реке. Већи део
територије је брдско-планински. Припада сливу Тимока,
односно Дунава. Општина Бор припада Борском округу и
заузима површину од 856 км2 на којој живи 48.615
становника (према попису из 2011. године) или 57
становника на км2.
Рударским радовима који трају један цео век, уз
ширење насеља и индустријских постројења веома је
промењен првобитни изглед простора. Пејсажем данас
доминирају велики дневни коп, високи фабрички димњаци и
нове градске четврти које се протежу у дужини од неколико
километара.

27. новембар 2015.

Парк природе или резерват биосфере (или у неком другом
облику). За заштиту су, као делови националне и европске
еколошке мреже, евидентирана подручја Стола, Великог и
Малог крша и Дели Јована као центри биодиверзитета
одређених врста флоре и фауне. Постоји и иницијатива за
заштиту Дубашнице као подручја очуваног и вредног
геолошког наслеђа, односно геопарка краса.
Шуме су плућа овог краја, чувари воде и економски
ресурс који се нерационално користи. Њихова обнова,
заштита и унапређење има велики еколошки и економски
значај. Шумско земљиште захвата 43.098 hа општине. Од
укупне површине општине Бор, 86% је под изразитим
антропогеним утицајем а 14% је простор очуване природе.
Брестовачка бања - лековита својства њених вода, Борско
језеро и Црни врх су локалитети за одмор, рекреацију, спорт,
лов... Простор општине Бор располаже обновљивим
природним ресурсима чије би одрживо коришћење
омогућило: привредни развој локалне заједнице, развој
туризма, развој села, смањење сиромаштва, повећање
запослености, заштиту и очување природних ресурса.

Прилог 1: Положај општине Бор

Веза са главним путним правцем - аутопут Е-75
(Београд - Скопље) је могућа преко 4 путна правца и то: пут
преко Бољевца и Параћина дужине 87 км; пут преко Зајечара,
Књажевца и Ниша дужине 150 км; пут преко Жагубице,
Кучева и Пожаревца дужине око 158 км и пут преко Заграђа
и Милошеве куле дужине око 205 км.
4.1.

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ

Бор и околина по својим природним обележјима
представљају једну од најинтересантнијих географских
целина у Србији захваљујући географским карактеристикама,
морфологији и геологији терена, климатским условима и
сложеном историјском развоју живог света.
У природне ресурсе Бора не спадају само налазишта
руда богатих бакром и златом, већ се у његовој непосредној
близини налазе и оазе нетакнуте природе. Западни део
Борске општине припада планинском комплексу Јужног
Кучаја.
Својом
атрактивношћу
и
разноврсношћу
површинских облика рељефа истиче се крашка површ
Дубашница, површине од око 70 km2. Реке које пониру на
западној површи Дубашнице, извиру на источном ободу, на
контакту кречњачких и магматских
стена. Изузетно
квалитетна вода за пиће се користи за водоснабдевање
становника Бора. Злотске пећине и кањон Злотске реке поред
природних лепота одликује присуство ретких врста флоре и
фауне. До сада је истражено 116 пећина и 14 јама. За
туристичке посете уређена је Лазарева прећина
Источни део захватају планине:, Мали и Велики
Крш, Стол Дели Јован и Горњанска висораван. Површина
ових претежно кречњачких гребена и простора износи око
50 км2. На овом простору истражено је 88 пећина и 14 јама.
Према подацима из Локалног еколошког акционог
плана на територији општине Бор заштићено је само
подручје Лазаревог кањона са пећинама као споменик
природе (старалац Србија шуме), подручје Брестовачке бање
као културно-амбијентална целина (старалац Туристичка
организација општине Бор) и општинском одлуком мање
подручје клисуре Равне реке покрај Доња Беле Реке
(старалац месна заједница села). У току је доношење
просторног плана посебне намене природног добра
Бељаница- Кучај , које обухвата читаво подручје Дубашнице
и Малиника, које ће у блиском периоду бити заштићено као

Општина Бор се налази у источном делу Србије
између општина Зајечар, Неготин, Мајданпек, Жагубица,
Деспотовац и Бољевац. Заузима површину од 856 км2.
Претежно је брдско-планинског карактера, чему
основно обележје дају обронци планина Дели Јован, Стол и
Црни врх (1.027 м) и Велики Крш (1.148 м), са деловима
слива Поречке реке и Тимока.
Путним правцима је повезана преко Жагубице и
Петровца са Пожаревцем, као и са Зајечаром, Мајданпеком,
Неготином и другим општинама у непосредном и ширем
окружењу.
Међу културно-историјским вредностима посебан
значај имају одређени објекти у Брестовачкој бањи удаљеној
7 km од Бора. Ту је Конак кнеза Милоша из прве половине
XIX века, турско купатило (амам) – најстарији културно
историјски споменик на територији општине Бор, дворац
Александра Карађорђевића из 1856. године изграђен у
романско-ренесансном стилу, некадашњи хотел „Излетник“,
бањско купатило с почетка XX века. Ретку етнографску
вредност представља омање гробље испод средишта села
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Велики Кривељ. У њему је неколико камених надгробних
споменика већих димензија (зване „пресница") богато
украшених геометријским мотивима, декоративне и култне
садржине.
Општина је, што је речено, позната по највећим
налазиштима бакра у земљи и међу највећим у Европи.
Најпознатији локалитет у непосредној близини Бора је готово
исцрпљен, али су откривена и активирана нова налазишта
код села Велики Кривељ, са великим резервама али
сиромашнијом рудом. Поред бакра, добија се још 17 метала
(злато, сребро, платина, алуминијум, гвожђе и друго). Другу
важну специфичност општине, која није карарактеристична
за индустријски развијене средине са високим степеном
загађености животне средине, представљају природни услови
за развој туризма. Истичу се висови Црног врха, планина
Стол, Велики и Мали Крш, кречњачка површ Дубашница,
злотске пећине Верњикица и Лазарева, са изванредним
пећинским украсима. На тој основи изграђени су смештајни,
рекреациони и други инфраструктурни објекти.

Лука
Метовница
Оштрељ
Слатина
Танда
Топла
Шарбановац

Бор
Бор
Брестовац
Бучје
Горњане
Доња Бела
Река
Злот
Кривељ

17.103
12.424
959
162
308
227

Укупан
број
станова
22.439
14.500
2.382
231
447
305

3.299
1.052

1.015
395

1.537
561

220
608
237
485
149
33
714

Прилог 3: Динамика кретања становништва
Година

Прилог 2: Укупан број становника, домаћинстава и станова
2011. године
Укупан број
домаћинстава

156
339
173
307
119
29
490

Општина Бор се састоји од централног насеља и
седишта општине – градског насеља Бор и 12 села: Горњане,
Танда, Лука, Кривељ, Бучје, Оштрељ, Доња Бела Река,
Брестовац, Слатина, Злот, Шарбановац и Метовница.
Општина Бор је и седиште Борског округа који, поред Бора,
чине општине Кладово, Мајданпек и Неготин.

5. Људски ресурси
Према попису из 2011. године, у општини Бор живи
48.615 становника (у укупној популацији Србије учествује са
0, 7%, а Борског округа са 38, 1%).

Укупан
број
становника
48.615
34.160
2.690
579
930
741

537
1.111
586
890
319
97
1.624

*извор-РЗС

Данас је општина Бор у размерама Србије крај са
доминантним учешћем индустрије у структури привреде.

Насеље
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Број
становника

Ланчани
индекс

Индекс пораста
(1948=100)

1948

34.831

-

100, 0

1953

38.668

111, 0

111, 0

1961

43.448

112, 4

124, 7

1971

52.849

121, 6

151, 7

1981

56.486

106, 9

162, 2

1991

59.900

106, 0

172, 0

2002

55.817

93, 2

160, 3

2011

48.615

93, 1

138, 3

Извор: РЗС, обрада РЗР
Иако су вредности ланчаног индекса у периоду
1948.-2011. година бележиле пад (нпр. са 111, 0 у 1948. на 93,
1 у 2011. год.), генерално овај период карактерише позитиван
тренд - пораст становништва за скоро један и по пут.
Према попису из 2011. године број градских
домаћинстава је износио 12.424, а сеоских 5.117.

Прилог 4: Број и величина домаћинстава у општини Бор
Број домаћинстава
Попис 2002
Урбана
Сеоска

14.23
5.117

Број градског становништва је по попису из 2011.
године износио 34.160 становника и исти је за 5.227
становника мањи у односу на број градског становништва по
попису из 2002. године. Број сеоског становништва по
попису из 2011. године износи 14.455 а по попису од 2002.
године износио је 14.995 становника. Ово не представља
значајан пад, ако се у обзир узме целокупан пад становника
општине Бор од 7.202 становника (са 55.817-2002. године на
48.615-2011. године).
Број градског становништва је по попису из 2002.
године износио 39.387 становника и исти је за 15.598
становника мањи у односу на број градског становништва по
попису из 1991. године, док је број сеоског становништва у
посматараном периоду повећан за 11.515 и по попису од
2002. године износи 14.995 становника. Разлог оваквом
негативном односу кретања градског у односу на сеоско
становништво треба тражити у социо-економском развоју

Попис 2011
12.42
4.679

Просечна величина
домаћинстава
Попис
Попис
2002
2011
2,
2,
88
84

Извор: Републички завод за статистику
који треба бити усмерен ка пољопривреди и туризму, као
алтернативним правцима развоја и евидентној тенденцији
становништва ка повратку у села. Овоме у прилог говори и
чињеница да је густина насељености 1999. године износила
69, 74, 2002. године 65, 21 становника на км2, а 2011. године
56, 79 становника на км2.
Основно обележје демографских кретања општине
Бор јесте низак природни прираштај, тако да више није
осигурана ни проста репродукција становништва.
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Прилог 5.: Старосна структура становништва Општине Бор
(попис 2011. Године)
Узрасни
ранг
0-4

5-9

1014

1519

2024

2529

3034

3539

4044

4549

5054

5559

6064

6569

7074

7579

80више Укупно

Број

1983 2323 2420 2929 3069 3041 2911 3256 3245 3465 4014 4213 3847 2469 2185 1810

1435

48.615

%

4, 08 4, 78 4, 98 6, 02 6, 31 6, 26 5, 99 6, 70 6, 67 7, 13 8, 26 8, 67 7, 91 5, 08 4, 49 3, 72

2, 95

100, 00%

*извор- Општине и региони у Србији, 2012
Иако је у последње две деценије дошло до великог
померања становништва, то није утицало на промену
националне структуре становништва коју чине Срби (72,
89%), Власи (13, 78%), Роми (3.62%), Македонци (0, 88%),

Румуни (0, 6%), Албанци (0, 23%) Црногорци (0, 2%), лица
која су се изјаснила као Југословени (0,18%), и, док је учешће
осталих националних и етничких групација маргинално.

Прилог 6.: Основни контигенти становништва по попису 2011. године

Укупно

Деца
предшколског
узраста

Деца
школообавезног
узраста

Радни
контигент

48.615

3.028

4.113

34.718

Бор

Жене у
фертилом
периоду
(15-49)
10.948

Становништво
старо 65 и више
година

Удео радног
контигента у
укупном (%)

7.796

69, 83

*извор Општине и региони у Србији, 2012
Доминантан број становника спада у категорију радно-способног становништва (од 15 до 64 година старости) који износи
34.718 (69, 83%), што се може узети у обзир као значајан развојни потенцијал који ће опредељујуће утицати на тржиште рада и
запосленост.
5.1 ОБРАЗОВНА СТРУКТУРА СТАНОВНИШТВА
Образовна структура становништва има посебан
значај у демографским истраживањима, обзиром на утицај
који има на природно и миграционо кретање становништва.

У образовној структури становништва старог 15 и више
година (прилог 7. и прилог 8.) на подручју општине Бор
(2011. година), завршена средња школа је најчешћи вид
образовања (45, 3% становника), на другом месту је основно
образовање (21, 27%), док је 12, 43% (5.209) становништва
општине са вишом и високом стручном спремом.

Прилог 7.: Становништво старо 15 и више година према школској спреми и полу према попису 2011. године
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1649

Пол

Прилог 8: Становништво старо 15 и више година према полу
и школској спреми, 2011. године
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Значајно је напоменути да је скоро 33, 94%
становништва (14.217 становника) општине на нивоу
основног и нижег образовања, што неспорно захтева веће
ангажовање
на
образовању
становништва
кроз
доквалификацију,
преквалификацију
и
програме
перманентног образовања.
5.1.
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енергијом, гасом и паром
Снабдевање водом и управљање
отпадним водама
Грађевинарство
Трговина навелико и мало и
поправка моторних возила
Саобраћај и складиштење
Услуге смештаја и исхране
Информисање и комуникације
Финансијске делатности и
делатност осигурања
Пословање некретнинама
Стручне, научне, инова-ционе и
техничке делатности
Административне и
помоћне услужне делатности
Државна управа и обавезно
социјално осигурање
Образовање
Здравствена и социјална заштита
Уметност, забава и рекреација
Остале услужне делатности
Приватни предузетници (лица која
самостално обављају делатност) и
запослени код њих)

ЗАПОСЛЕНОСТ И
НЕЗАПОСЛЕНОСТ СТАНОВНИШТВА

Укупна запосленост на подручју општине Бор
према последњим познатим подацима (годишњи просек у
2014. години -прилог 9) била је 12.110 лица (10.375 у
друштвеном и 1.735 у приватном сектору).
Број индивидуалних пољопривредника који
уплаћују доприносе за пензијско и инвалидско осигурање по
подацима достављеним од Фонда ПИО о осигураним
пољопривредницима је 754 за општину Бор (податак из
децембра 2014.године).
Ако посматрамо запосленост по делатностима
запажа се да је највећи број запослених у прерађивaчкој
индустрији, рударству, затим у здравству и социјалном раду,
образовању и остaло.
Прилог 9.: Запослени – Општина Бор

450
188
310
604
60
128
179
6
345
455
366
995
1275
178
61
свега

1735

од тога: жене

808

ИЗВОР РЗС – саопштење број 11 - год. LXV,
20.01.2015.

ЗАПОСЛЕНИ У ПРАВНИМ ЛИЦИМА (ПРИВРЕДНА
ДРУШТВА, ПРЕДУЗЕЋА, ЗАДРУГЕ, УСТАНОВЕ И
ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ) ГОДИШЊИ ПРОСЕК 2014.година
укупно
12110
свега
10375
жене
3834
Пољопривреда, шумарство и
41
рибарство
Рударство
2208
Прерађивачка индустрија
2118
Снабдевање електричном
409

На подручју општине Бор, по последњим
расположим подацима за 2014 годину, 1.516 лица самостално
обавља делатност.
Посматрано
према
старости
највише
је
незапослених лица између 25-29 година старости и то 16, 0
%, затим следе лица између 20-24 година старости са 13,6 %,
учешће лица између 30-34 година износи 13,3 %, док je
најмање незапослених лица старости од 60-64 година са
учешћем од 2,8 % у укупној незапослености, што се може
видети у прилогу 10.

Укупно

6101

189

828

977

812

719

670

630

590

Жена

3.467

84

402

566

477

447

440

393

336

Из табеле (Прилог 10.) уочава се да је највише лица
старости између 25 и 29, као и 20 и 24 година.
Од 6101 незапослених лица посматрано по
квалификацијама, већи број је квалиикованих лица и то 3730
док је неквалификованих лица 2371. Посматрано према
степену стручне спреме најзаступљенија су лица са I
степеном стручне спреме, затим лица са IV степеном стручне
спреме, са III, VII, II и VI ССС.
Учешће жена у укупној незапослености износи 56, 8
%, и од 3467 незапослених жена неквалификоване жене су
заступљене 39 % а квалификоване 61 %.
Преглед незапослених лица према дужини чекања
посла дат је у Прилогу 11.
Прилог 11: Незапослена лица по дужини чекања посла –
март 2015
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Загађење пољопривредног земљишта дешава се и
услед стварања дивљих депонија смећа; коришћења
неадекватних септичких јама и неисправности уређаја за
пречишћавање
фекалних
вода-биодискова;
бацања,
закопавања и спаљивања празне амбалаже од средстава за
заштиту биља и издувних гасова моторних возила и
пољопривредне механизације.
Плодне пољопривредне површине постепено се
смањују и услед урбаног развоја (ширење насеља,
саобраћајница, гробаља и др.).
Око 70% пољопривредног земљишта је у мањем
или већем степену кисело (pH<6) услед састава матичних
стена земљишта, деловања киселих киша и неправилне
примене минералних ђубрива. Највећа је киселост земљишта
у катастарским општинама које непосредно окружују
металуршки комплекс (Бор, Слатина, Брестовац). Киселост
земљишта је врло важна из више разлога:

6. Пољопривреда
Укупна површина општине Бор је 85.348 ha, од чега
пољопривредно земљиште чини 39.294 ha (46 %), шумско
земљиште 38.406 ha (45 %) и неплодно 7.648 ha (9 %).
На територији општине Бор доминантни типови
земљишта су смеђа кисела земљишта (углавном у Брестовцу,
Кривељу, Горњану, Танди, Луки) и смоница (углавном у
Метовници, Слатини и Шарбановцу). Присутни су и
рендзина (у Злоту) и на малој површини алувијална
земљишта (поред Тимока и других водотокова) и псеудоглеј
(Танда, Злот). Уопште узевши, квалитет земљишта је веома
слаб због врло плитког педолошког слоја на кречњачким и
андензитским стенама.
На територији општине Бор постоји више хиљада
хектара деградираног пољопривредног земљишта. Наведено
земљиште се налази највећим делом у близини Рударско
топионичарског басена Бор из чијих погона су деценијама
испуштане огромне количине отпадних вода и гасова, а један
део пољопривредног земљишта је уништен формирањем
депонија раскривки и флотацијских јаловишта. Наведена
јаловишта би требало, током следећих пар година, да се
рекултивишу, односно да на истима заживи биљни свет. Ово
се очекује на основу програма рекултивације јаловишта, као
једне од компоненти пројекта изградње нове топионице и
фабрике сумпорне киселине у Бору.
Борска река је мртва, тј. у истој нема живих
организама. Обала (у просеку десетак метара са сваке стране
реке) је јако затрована и без вегетације је или са јако ретком
вегетацијом, како у погледу броја биљака тако и у погледу
броја врста. Борска река се улива у Тимок.
Отпадни гасови се услед постојеће руже ветрова
распростиру углавном у правцу северозапад-југоисток тако
да су најугроженија насеља Брезоник (КО Бор 2), Слатина и
Оштрељ. Отпадни гасови се састоје углавном из сумпорних
оксида који доводе до закисељавања земљишта (киселе
кише), а у појединим случајевима високих приземних
концентрација. Такође, доводе и до појаве ожеготина лисне
масе (некрозе), отпадања цветова/плодова и сушења биљака.
У отпадним гасовима понекад су присутни и токсични
елементи (арсен, тешки метали).
По домаћим прописима, дозвољен садржај бакра је
100 μ/kg а арсена 25 μ/kg. Садржај бакра прекорачује ове
норме у катастарским општинама Оштрељ, Слатина и Бучје.
На осталим просторима је веома близу граничним
вредностима. Садржај арсена у свим земљиштима је веома
близу прописаним нормама.

Већини
пољопривредних
култура
одговара
неутрално земљиште, односно, на киселим земљиштима неке
културе не успевају или не остварују задовољавајући принос,
као нпр. луцерка;
У киселим земљиштима покретљивост тешких
метала је већа, тј. из киселог земљишног раствора биљке
усвајају веће количине тешких метала што представља
здравствени ризик за потрошача.
Пре 8-9 година, власници/корисници обрадивог
пољопривредног земљишта I-V класе су захваљујући Уредби
владе бесплатно анализирали неколико хиљада узорака и
калцификовали >1000 hа. Нажалост ову погодност већина
пољопривредника у општини Бор није могла да искористи
јер су доминантна земљишта VI, VII и VIII класе, на које се
Уредба није односила. По први пут, у 2008. години, Уредбом
је предвиђена бесплатна калцификација обрадивог
пољопривредног земљишта и VI и VII класе, на брдскопланинском подручју. Са друге стране, од 2009. године
општина Бор, у погледу субвенционисања пољопривредне
производње, више не припада маргиналном подручју, тако да
је право на бесплатну калцификацију киселог обрадивог
пољопривредног земљишта изгубило >90% регистрованих
пољопривредних газдинстава са територије општине.
На територији општине Бор нема изграђених
система за наводњавање и одводњавање (канали и други
водопривредни објекти). Наводњава се свега око 100 ha,
заливањем земљишта водом из Тимока и других водотокова
помоћу пумпи/слободним падом и заливањем земљишта из
микроакумулација. Наводњавају се углавном баште у
затвореном и отвореном простору и понеки воћњак. Треба
напоменути да су суше веома честе.
Употреба стајњака, других врста органских
ђубрива, минералних ђубрива и средстава за заштиту биља је
релативно мала и мања од просека у Србији. Примена и
других агротехничких мера је неодговарајућа због ниског
образовања пољопривредника.
На територији општине Бор нема комасираног
земљишта.
Ерозивна подручја на територији општине Бор нису
евидентирана/одређена од стране локалне самоуправе, иако
сигурно постоје.
Главне гајене културе су кукуруз (~ 6000 ha/год.),
пшеница (~ 4000 ha/год.) и луцерка (~ 800 ha/год.).
Индустријско биље се не гаји, изузев дуван појединих година
на 10-ак ha.
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РАЗВОЈ РУРАЛНИХ ПОДРУЧЈА

Веома важно питање будућег равномерног развоја
је развој сеоских насеља, неговање и промовисање вредности
руралних подручја (природне хетерогености, културноисторијског идентитета и др.) уз јачање економске снаге
сеоских домаћинстава.

27. новембар 2015.

У будућем периоду је неопходно овим елементима
дати већи значај и водити рачуна о аутобуским
стајалиштима, бициклистичким стазама, стазама за пешаке,
итд.. како би Бор задржао епитет урбане средине.
7.2.

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Oбнову села и оживљавање сеоске економије
требало би засновати на производњи квалитетних
пољопривредно-прехрамбених производа, подизању укупне
инфраструктурне опремљености, укрупњавању земљишних
парцела, развијању прерађивачких капацитета у селима..

Потребно је инсталирати више мини хидроцентрала
на постојећим природним и вештачким ресурсима.

У развоју и унапређењу руралне инфраструктуре
приоритет има опремање микроразвојних
центара
савременим објектима и услугама јавних служби, саобраћаја,
водопривреде,
телекомуникација
и
информатичких
технологија.

Због лошег стања ЕЕ мреже на ниском напону, а у
недостатку материјалних средстава јављају се прекиди у
снабдевању електричне енергије на ваздушним и кабловским
изводима.

7. Инфраструктура
На развој и опремљеност путне и комуналне
инфраструктуре утичу:
(а) број становника,
(б) број и величина насеља и
(ц) број и врста привредних и ванпривредних
субјеката.
Динамика и интензитет промене становништва у
општини опредељујуће утиче на стамбени фонд, изградњу и
мрежу путева, промене у броју комуналних прикључака
(ПТТ, водовода, канализације, енергетике), размештај
институција супраструктуре, локацију и опремљеност
пословних и индустријских зона, као и просторно планирање.
7.1.

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Општина Бор се налази у североисточном делу
Србије. Веза општине са главним путним правцем земље,
аутопут Е-75 (Београд - Скопље), могућ је преко 4 путна
правца и то: пут преко Бољевца и Параћина дужине 87 км;
пут преко Зајечара, Књажевца и Ниша дужине 135 км; пут
преко Жагубице, Кучева и Пожаревца дужине око 158 км и
пут преко Заграђа и Милошеве куле дужине око 205 км.
Општина Бор повезана је железничком пругом
Београд – Бор – Ниш, као и крак преме речној луци Прахово,
чиме је општина Бор директно повезена речми водотоковима.
Железнички инфраструктура је једна од најзначајнијих
видова транспорта потребних за индустрију Бора.
Општина Бор је аеродромом Бор повезан са осталим
деловима Србије ваздушном саобраћајном инфраструктуром.
Удаљеност Аеродрома Бор од Аеродрома „Никола Тесла“
Београда 170 км, од Аеродром „Константин Велики“ Ниш 80
км, од Аеродрома Вршац 140 км, аеродром „Морава“
Краљево 125 км.

Веома су чести проблеми у снабдевању - прекиди,
променљива фреквенција, ниска волтажа.

Обзиром да се снабдевање електричне енергије у
Борској општини обавља из мреже ЕПС то је промена
фреквенције у мрежи борске дистрибуције условљена
системским поремећајима у ЕПС и као таква је стабилна.
Разуђеност мреже и неадекватан пресек проводника од
трафостаница до потрошача утиче да потрошач нема
квалитетан напон.
Обављају се редовне годишње ревизије и ремонти у
складу са ТП ЕПС-а, а поред тога и ванредне у хаваријским
условима.
7.3.

ЈАВНА РАСВЕТА

Површина покривена системом јавне расвете у
граду износи око 85%. Површина покривена системом јавне
расвете у селима износи око 75%.
Основни недостаци система јавне расвете су
дотрајала опрема и несистематско и неефикасно сервисирање
и одржавање. Неки од тих проблема су: парцијално решавање
проблема од случаја до случаја; хетерогеност опреме;
расипање потрошње електричне енергије; организација
одржавања и сервисирања система јавне расвете; мала
ефикасно покривена површина (око 20%).
Будуће активности би се ослањале на: смањењу
потрошње електричне енергије, замену живиних сијалица и
светиљки натријумовим одговарајуће сјајности, знатно мање
снаге и дужег века трајања; уступањем делова радова на
одржавању и сервисирању система лицима која би показала
веће интересовање како би се избегао положај монопола
једног извођача (дистрибутер електричне енергије, а по
важећем Закону о комуналним делатностима), а
конкуретност
и
заинтересованост
за
квалитетним
сервисирањем би добило свој пунији значај повећањем
ефикасности рада система и уштедом кроз услуге и
потрошњу електричне енергије.
Ради смањења потрошње електричне енергије је
неопходна модернизација система јавне расвете.

Дужина градских саобраћајница у Општини Бор је
85 км. Дужина локалних путева је 174 км и сеоских
саобраћајница 137 км. Градске саобраћајнице су у дужини до
око 74 км под асфалтом а остатак је под туцаником. Локални
путеви су дужине до 46 км под асфалтом, 48 км од земљаног
материјала, а остатак под туцаником. Сеоски путеви су под
асфалтом у дужини од 47 км, 63 км под туцаником, а остатак
је од земљаног материјала.

Јавно комунално предузеће формирано је октобра
2002. године издвајањем из холдинга РТБ Бор. Проценат
повезаних домаћинстава и установа на систем централног
грејања прелази 90%.

У појединим деловима града постоје прилазне
улице довољне ширине до стамбених објеката за потребе
кретања возила посебне намене (хитна помоћ, ватрогасна и
комунална возила) улице довољне ширине за одвијање
саобраћаја, за доставу робе до трговинских радњи, паркинзи,
тротоари , прилазне рампе за особе са инвалидитетом итд....

Топлана поседује три вреловодна котла од којих су
два на угаљ а један на мазут. Старост вреловодних котлова на
угаљ је 24 године а котла на мазут – гас 16 година. Разводна
мрежа се састоји из вреловода дужине 74 км и топловода

7.4.

ТОПЛИФИКАЦИЈА
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дужине 150 км те је дужина комплетне разводне мреже око
224 км.
У самом систему постоје велики губици енергије
које износе око 25% што је последица старе мреже
топловода. Потребно је урадити реконструкције подстаница
и вреловодног система, као и набавку нових котлова са
знатно већим степеном искоришћења.
Сама оптимизација вођења процеса производње
може се везати за већи степен корисности котлова кроз боља
решења: наугљавања котлова; зонске регулације примарног
ваздуха; постављање гас анализатора за кисеоник и
угљендиоксид и инсталирање мониторинга.
7.5.

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

У општини Бор постоји и фиксна и мобилна
телефонија. Присутни су Телеком Србија, Теленор и ВИП.
Користе се услуге интернета и присутно је више
интернет провајдера.
Присутно је и неколико оператера кабловске
телевизије.
7.6.

ВОДОСНАБДЕВАЊЕ

Јавно комунално предузеће за дистрибуцију воде за
град Бор основано је 1949. године.
Постојећа изворишта за снабдевање водом су
Мрљиш, Сурдуп, Кривељска бањица и Злотска изворишта.
Извориште “Мрљиш“ је у склопу Регионалног
водосистема „Боговина“ Бор. У циљу решавања проблема
недостатка здраве пијаће воде за становништво и за
индустрију општина Бор и Бољевац експлоатација подземних
вода са изворишта „Мрљиш“ почела је августа 2002. године
када је и завршена I фаза (прелазно решење) изградње
Регионалног водосистема „Боговине“ Бор.
Вода која се експлоатише из подземних извора је у
количини од 150 лит/с, а максимална производње воде је 240
лит/с.
Главни пројекат бране и акумулације „Боговина“,
као и Пројекат постројења за пречишћавање воде завршен је
током 2005. године.
Потребна средства за изградњу бране са
акумулацијом и фабрике за пречишћавање воде износе око
50.000.000 еура и за изградњу мини електране 1.700.000 еура.
Изградњом вишенаменске акумулације „ Боговина“
Бор обезбеђује се:

-

-

-

изравњавање вода чиме би се приоритетно
обезбедило водоснабдевање становништва и
индустрије у општинама Бор, Бољевац, Неготин,
Зајечар и Књажевац у периоду дужим од 50 година,
наводњавање 700 hа пољопривредних површина у
долини Црног Тимока и низводно од Зајечара,
регулисани
режим
протицаја
(гарантовани
протицај) обезбеђује повећање малих вода у
периоду маловођа у циљу побољшања квалитета
воде низводно од бране. Гарантовани протицај у
периоду маловођа износи 800 лит/с.
прихватање и трансформација поплавних таласа
чиме би се многоструко умањиле штете од поплава
у општинама Бор, Бољевац и Зајечар,
развој привредне и спортско рекреативне
активности (туризам и риболов),
производња електричне енергије. Изградњом мале
хидроцентрале која би користила воду из прелива
могло би се добити око 9, 0 GWh/годишње.
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Да би се пројекат РВС „Боговина“ Бор реализовао у
потпуности потребно је, ради прибављања одобрења за
изградњу, завршити следеће активности:

-

измена
просторног
плана подручја
слива
акумулације (иницијатива покренута 2006. године),
- ревизија актуелизованог Идејног пројекта од стране
државне
ревизионе
комисије
(достављен
актуелизовани Идејни пројекат и уплаћена средства
2006. године),
- решење имовинских односа на 380 ha од чега се 290
ha потапа изградњом бране и формирањем
акумулације, а 90 ha се налази у зони непосредне
заштите акумулације,
- израда Главног пројекта цевовода чисте воде за
општине Зајечар, Неготин, Књажевац и Бољевац.
Извориште Сурдуп је лоцирано у близини насеља
Доња Бела Река, 8 км од Бора. Минимална издашност
изворишта је 30 лит/с а максимална 105 лит/с. Димензије
цевовода су 350 у дужини од 9, 5 км.
Извориште Кривељска бањица се налази 6 км
северно од Бора у непосредној близини насеља Велики
Кривељ. Минимална издашност изворишта је 10 лит/с а
максималну од 100 лит/с и димензије цевовода су 350 у
дужини од 5 км.
Злотска изворишта се налазе у сливу Лазареве и
Бељевинске реке, 11 км од Бора ка југо-западу. Сем ових
каптираних изворишта изграђено је и неколико бунара.
Минимална издашност водоснабдевања из овог правца је 110
лит/с а максимална до 2.400 лит/с и димензије цевовода су од
700 до 300 .
Изворишта Сурдуп, Кривељска бањица и Злотска су
крашког карактера, што значи да имају велике осцилације у
минималним и максималним количинама воде за
експлотацију и директно зависе од количине падавина.
Цевоводи наведених изворишта су од ливено-гвоздених,
челичних и азбест-цементних цеви.
Пречишћавање воде за пиће је дезинфекција која се
врши хлорисањем – аутоматски процес који се спроводи у
зависности од протока и квалитета воде. Хемијска контрола
квалитета воде у водоводној мрежи се врши свакодневно у
хемијској лабораторији у ЈКП „Водовод“, док екстерну
контролу врши 6 пута месечно овлашћена институција. На
систему Боговина контрола квалитета воде се врши два пута
недељно.
Дужина водоводне мреже је приближно 280 км.
Главни доводи од изворишта до дистрибуционе мреже су од
150-700. Дистрибуциона мрежа је димензија 250-500 и у
мањем проценту су заступљени мањи пречници. Материјал
коришћени за цевовод су PE, PVC, челичне и азбестцементне цеви ( 55 км).
Покривеност у граду је 100% и постоје три
висинске зоне (трећа највиша зона има мали број корисника)
док у сеоском подручју које снабдева ЈКП ''Водовод'' водом
покривеност је 82% домаћинстава. Водоводна мрежа је стара
око 40-50 година и не постоји систем за пречишћавање воде
за пиће од мутноће која се јавља у периодима наглог отапања
снега и кишним периодима.
Губици воде износе преко 50% и из године у годину
се повећавају. Разлог је стара мрежа. У оквиру Програма
ППОИС, уз финансијску помоћ ЕУ завршена су три
капитална инфраструктурна пројекта и то: пројекат изградње
сеоских водовода у четири села; пројекат замене, односно
реконструкције примарне водоводне мреже у граду; пројекат
изградње фекалне канализације у насељима Кучајна и Чока
Борулуј у северном старом делу града.
Села која нису повезана на градски водовод су:
Бучје, Горњане, Лука, Метовница, Шарбановaц ( у току је
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прикључивање на градски водовод) и Танда. У селу Бучје
прикључено је 90 од 191 домаћинстава. У селу Горњане од
432 домаћинства 80 је прикључено на локални водовод. У
селу Лука од 193 домаћинстава 150 је прикључено на
локални водовод. У селу Метовница постоји сеоски водовод
а користе га школа, амбуланта, месна канцеларија, пошта и
други, али домаћинства не користе воду из локалног
водовода.а. У селу Танда прикључено је 27 од 137
домаћинстава на локални водовод. Део села Метовница
прикључен је на градски водовод.
Карактеристика свих ових водовода је да локални
сеоски водоводи нису контролисани од стране ЈКП
''Водовод''. Покривеност сеоских домаћинстава које
Нужник
Подручја
Број
Купатило %
Просек %
%
Бор
20.301
76, 7
76, 1
76, 4
Борски
61.652
71, 9
70, 1
71, 0
округ
Србија
2.743.996
78, 8
74, 8
76, 8
контролише ЈКП је од 82%.
Главни проблеми водоводног система су старост,
недовољно одржавање (велики губици преко 50%) и велики
утрошак електричне енергије обзиром да се вода из свих
праваца доводи препумпавањем. Последица је да цена
продатог кубика воде не прати цену произведеног и
дистрибуираног кубика воде. Потребна је хитна
реконструкција критичних деоница водоводног система,
замена старих цеви, улагање у побољшање енергетске
ефикасности система, опрему за детекцију губитака а могућа
је и потреба за изградњом нових резервора. У току 2004. и
2005. године урађено је следеће: реконструкција цевовода
400 од резервоара Тилва до Јаме у дужини од 1.300 м
(цевовод је азбест-цементни), затим реконструкција цевовода
350 од улице Моше Пијаде 17 до улице Бошка Бухе у
дужини од 300 м. Заваривање спојева на потисном цевоводу
350 од ПС Сурдуп до прекидне коморе Ђалу Маре у
Број
станова

Подручја

Водовод

Водовод (%)

Бор

20.301

18.171

89, 51

Борски округ

61.652

51.894

84, 17

2.743.996

2.453.319

89, 41

Србија

дужини од 3.000 м.
У току је израда пројекта замене азбест цементних
цеви по деоницама а у дужини од 55 км.
Прилог 12: Станови - број прикључака на водовод
Извор: РЗС
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тако се дешава да пропусна моћ није довољна и јављају се
честа загушења. Често долази до изливања. Постоје
нелегални прикључци који изазивају зачепљења у систему. У
самом граду не постоји никакав третман отпадне воде и она
се директно улива у Борску реку шт изазива велико загађење.
У насељу Бањско поље постоје биодискови за пречишћавање
комуналне воде капацитета 2 x 500 ЕС.
Потребно
је
урадити
реконструкцију
канализационог система у граду (променити профиле на
критичним трасама), одвојити кумуналну од атмосферске
воде, пројектовати и изградити систем за пречишћавање
отпадних вода из града и индустрије.
У току 2004. године израђен је Генерални пројекат
каналисања и пречишћавања комуналних отпадних вода Бора
са израдом претходне студије оправданости која је дала
техничка решења и процену вредности те инвестиције.
Прилог 13: Станови – број прикључака, 2002.
Извор: РЗС, обрада РЗР
7.8.

СТАМБЕНИ ФОНД

Стан је грађевински повезана целина за становање,
без обзира на то да ли се у моменту пописа користи само за
становање, за становање и обављање делатности, само за
обављање делатности, за одмор и рекреацију или је реч о
ненастањеном, а грађевински исправном стану.Стан се као
грађевински повезана целина састоји од једне или више соба
са одговарајућим помоћним просторијама (кухиња, остава,
предсобље, купатило, нужник исл.) или без њих и има један
или више улаза. Из ове широке дефиниције стана може се
закључити да су њоме обухваћени појмови стана као етажног
власништва, породичних стамбених зграда, вишепородичних
стамбених зграда, викендица и сл.

Стамбени фонд општине Бор чини укупно 20.301
стамбених јединица, који су претежно у приватној својини
(91, 5%). Опремљеност станова инсталацијама је изузетно
повољна: водоводом је опремљено 89, 5% станова,
електричном струјом 98, 9% и купатилом 76, 7% станова.
Економски и друштвени услови који су карактерисали крај
прошлог века условили су пад стамбене изградње.
ЈП за стамбене услуге БОР врши обједињену
наплату и одржавање заједничких делова зграда за 11399
станова. Они су удружени у 671 скупштину станара и свака
од њих има свог представника који се стара о одржавњу.
Одржавање лифтова је једна оз значајних обавеза, а таквих
има 69 у стамбеним зградама.
Просечни издаци за комуналне услуге су 5.431, 00
динара – податак из ЈП за стамбене услуге БОР, од чега 5, 1
% иде на одржавање заједничких делова зграда и
инсталација. Представници скупштина станара су одговорни
за квалитет одржавања зграда, али и за безбедност везану за
истих. Зато се евиденцја о свим активностима уредно воде.

КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА

Јавно предузеће је 1960. године почело са радом на
одржавању канализационог система у граду.
Канализациона мрежа је већим сепаратна (83%) а
мањин делом комбинована (17%). Највећи профили су за
атмосферску воду 800-1000, а за комуналну отпадну воду је
150-300. Покривеност у самом граду је негде око 90-95%.
Нису покривена нека подручја на периферији града. Села
немају канализацију и користе соствене септичке јаме.
Профили кроз које пролази канализациона вода нису добро
димензионисани јер се град брзо ширио у ранијем периоду,

7.9.

КОМУНАЛНИ ОТПАД

Јавно комунално предузеће ''3. Октобар'' из Бора
основано је 1947. године. Кућни комунални отпад се сакупља
и одвози пет дана у недељи са територије града и из
приградских насеља и месних заједница на градску депонију.
Поред градске депоније често се формирају мини
локалне дивље депоније. Редовно се током пет дана у недељи
врши уклањање и чишћење тих дивљих депонија. Поред
овога, постоји и појачано јесење и пролећно чишћење и
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уређење општине. Овим активностима годишње се уклони Назив
Завршетак туристичког комплекса
16000 м3 отпада са дивљих депонија.
инвестиционе
HYATT REGENCY »ЈЕЛЕН« ЦРНИ ВРХ
Општина Бор поседује Локални еколошки акциони могућности/пројект
план, који спроводи Канцеларија за заштиту животне средине а
Општинске управе Бор, а Усвојен је и Локални план
управљања отпадом за територију општине Бор (2010-2020.
год.)
8.1.
СТАЊЕ ПРИВРЕДЕ БОРА
8. Привреда
Бор се као насеље први пут спомиње у 18. веку. По
Основна карактеристика привреде општине Бор је
подацима из 1844. било је 58 кућа и 230 становника. Чешки
моноструктурност, обзиром да се досадашњи развој базирао
инжењер Фрањо Шистек, тражећи злато за београдског
на развоју рударства и металургије. Застарела технологија,
богаташа Ђорђа Вајферта, је открио руду бакра. Од 1903.
пад цене бакра на светском тржишту, мали проценат бакра у
године је отпочела експлоатација бакра у Борском руднику и
самој руди и изолација у протеклом периоду довели су до
отпочео је бржи развој града. Власништво над Борским
битног смањења производње, реалног пада стандарда и
рудником у периоду од 1903. до 1940. године држао је
куповне моћи становништва, повећања незапослености,
француски капитал. Немци су постали власници Борског
појаве вишкова радника услед започетог процеса
рудника 4. фебруара 1941. године.
реструктуирања РТБ-а Бор, спорог процеса приватизације,
недефинисаних власничких односа.
Бор је ослобођен 3. октобра 1944. године. Статус
града Бор је добио маја 1947. године када је имао око 8.000
Ипак, од недавно се примећује помак у развоју
становника. Завршетком Рудника бакра у Мајданпеку и
привреде Бора и јављају се нова предузећа.
његовом интеграцијом са Борским рудником, настао је 1961.
Стратегија развоја рударства и металургије у
године Рударско–топионичарски басен Бор – РТБ Бор.
РТБ-у Бор за период 2012.-2021. године предвиђа просечну
Шездесетих година прошлог века почиње убрзани
годишњу експлоатацију 25 милиона тона руде. Потврђени
индустријско-урбани развој. Граде се нови металуршки и
ресурси Басена гарантују производњу бакра у наредних 50
индустријски капацитети, отварају нови рудници, граде
година. Посебна пажња у овом документу је посвећена
станови, пруге, путеви и други инфраструктурни објекти.
интензивирању истражних радова. Планиран је годишњи
Град постаје место у које долазе људи из свих крајева земље,
обим истражних радова између 80.000 и 100.000 метара.
налазе посао, формирају породице и ту остају да живе. Бор
Пословање РТБ-а до 2021. године карактерисаће мањи
постаје образовни, здравствени и културни центар Источне
производни трошкови, нова радна места, бољи стандард
Србије.
запослених и редизајн прерађивачких погона
Рударско
металуршки
факултет,
прва
високошколска институција у граду, почео је да ради 1.
октобра 1961. године. Институт за бакар основан је 1963.
године.
У 1990. години остварена је рекордна производња.
У граду живи преко 40.000 становника (у општини око
50.000) у око 19.000 домаћинстава у 22.000 станова у граду.
У Рударско-топионичарском басену Бор радило је око 14.000
људи.
Досадашњи привредни развој Бора био је базиран
на необновљивом природном ресурсу – руди бакра.
Запостављено
је
коришћење
обновљивих
природних ресурса којима околина Бора обилује. Шуме,
воде, термоминерални извори, биодиверзитет, непоновљиви
геоморфолошки облици рељефа су вредности, чије одрживо
коришћење, уз развој нових привредних грана, нуди прилику
за економски опоравак овог краја и опстанак становништва.
Прилог 14.: Преглед могућности за улагање
(расположиве локације за инвестициона улагања)
Општина

Бор

Назив
Индустријска зона Бор – у фази изградње
инвестиционе
могућности/пројект
а
Назив
Бизнис инкубатор центар Бор
инвестиционе
У понуди су модули у којима би инвеститори
могућности/пројект обављали делатност.
а
Назив
инвестиционе
могућности/пројект
а

Борско језеро
Реконструкција мотела Металург, који је у
руинираном стању, налази се на веома лепом
месту, поседује велику терасу, поред плаже.
Постоји могућност изградње простора за
забаву, продавница и сличних садржаја.

Менаџмент РТБ-а поставио је себи задатак, а он се
налази и у Стратегији развоја компаније, да након
стабилизације рудника и почетка рада нове топионице и
фабрике сумпорне киселине, просечан лични доходак
запослених у Басену буде изнад хиљаду долара. Задаци и
циљеви јесу комплексни, али РТБ има велики потенцијал да
ову стратегију успешно реализује.
Основни принципи на којима треба да се заснива
концепт развоја прераде бакра и бакарних легура у Бору јесу
економски и еколошки одржива производња. Програми из
прераде „црвеног” метала представљају полупроизводе за
електроиндустрију и продукцију трансформатора и
електричних машина. Правилним избором савремене опреме
и капацитета базираних на анализи тржишта и инсталирањем
производних линија у складу са технолошко–техничком
логистиком
остаће
празне
хале
са
изграђеном
инфраструктуром. У даљем развоју и реализацији
прерађивачких производних капацитета ка финалним
производима електроиндустрије потребно је успоставити и
партнерство са иностраним фирмама из ове области, при
чему РТБ може да понуди инфраструктуру, радни простор,
кадар и редовно снабдевање квалитетним сировинама. У току
је израда шире постављене физибилити студије, а
реализација би била по фазама, уз сталне даље развојне
активности и проширење капацитета и асортимана.
Према последњим подацима Завода за статистику
Републике Србије ( РЗС више не води ове податке на нивоу
општина) национални доходак за 2005. годину за Општину
Бор износио је 2.977.786.000 РСД, тј. 55.781, 54 РСД по глави
становника, што је 45, 18% од републичког. Друштвени
бруто производ у 2005. години у Општини Бор износио је
4.121.346.000 РСД, тј. 77.203, 34 по глави становника, што је
53, 57% од републичког.
Прилог 15.: Остварене инвестиције на једног становника у
РСД
Година.
Република

1982
29264

1986
184398

1991
1265

1995
446

2002
13707

2005
44018
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38245

190368
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334
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8257

104025

210325

799

866

4013

6461

Република
Србија
Подручје
Тимочке
крајине
Бор

*извор - РЗС - Општине у Србији из 1983, 1987,
1992, 1996, 2003. и 2006. Године
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1982
100,
0

1986
100,
0

1991
100,
0

1995
100,
0

2002
100,
0

2005
100,
0

130,
7

103,
2

59, 4

74, 9

28, 2

18, 8

355,
114,
194,
63, 2
29, 3
14, 7
5
1
2
*извор - РЗС - Општине у Србији из 1983, 1987,
1992, 1996, 2003. и 2006. године

Прилог 16.: Индекс односа остварених инвестиција на једног
становника
Прилог 17.: Остварене инвестиције у нова основна средства по карактеру изградње и техничкој структури, 2009. у хиљ. РСД

Општина

Укупно

Нови
капацитети

Бор

569.873

234.162

Карактер изградње
Реконструкција,
Одржавање
модернизација,
нивоа
доградња и
постојећих
проширење
капацитета
176.066
159.645

Техничка структура
Опрема с
Грађевински
монтажом
радови
Домаћа
Увозна
опрема
опрема
57.464
434.689
50.062

Остало
27.658

*извор - Општински годишњак 2010.- Републике Србије – РЗС
Подаци ових табела показују да је дошло до
значајног пада инвестиција, што се директно одразило на
могућности отварања нових радних места и запошљавање.
Носећа привредна грана производње и прераде бакра тек у
наредним годинама ће ући у нови инвестициони циклус
реконструкције металуршких постројења и ревитализације
рударства, што ће зауставити пад незапослености и
омогућити веће запошљавање.
Број МСП и приватних радњи општине Бор у
претходним годинама се није битније мењао. Локалну
економију општине Бор у 2004. години чинило је 271
предузеће и 937 радњи. У 2011. години је чини око 546
предузећа и 1417 радњи.
Прилог 18.: Број предузећа према величини и својини, 2004.*

Друштвена

Микро
8

Мала
14

Средња
2

Велика
6

Укупно
30

3

0

214

Приватна

195

Задружна

8

3

0

0

11

Мешовита

2

4

3

1

10

Државна

0

4

2

0

6

213

41

10

7

271

Укупно

16

*подаци на основу завршних рачуна, обрада РЗР
Најзаступљенија су у 2004. години била микро
предузећа која чине 78, 59% укупног броја предузећа, мала
предузећа 15, 13%, средња 3, 69%, а великих предузећа је 2,
58%. Према власничкој структури доминирају приватна
предузећа која чине 81, 6% укупног броја предузећа, 9, 09%
је друштвених, 4, 16% задружних, 3, 40% мешовитих
предузећа, а 2, 27% је у државној својини.
Посматрајући структуру МСП по секторима из 2004
године (Прилог 19), процентуално највећи број МСП је из
сектора трговине (44%), следе прерађивачка индустрија
(21%), активности у вези с некретнинама (7%),
грађевинарство, пољопривреда и саобраћај са по 6%, док је
учешће осталих сектора занемарљиво. Прилог 20. приказује
податке из 2011. године, где се примећује знатно увећање
удела предузећа која се баве делатностима везаним за
прерађивачку индустрију (32%), док се код трговине (33%) и
пољопривреде (3%) удео у укупном броју регистрованих
МСП знатно умањио.
Прилог 19: Структура броја МСП по секторима, 2004.
године

Struktura broja MSP po sektorima, 2004.

Saobraćaj
6%

Os talo
7%

Poljoprivreda,
lov i šumarstvo
6%

Prerađivačka
indus trija
21%
Građevinarstvo
6%

Trgovina
44%

Aktivnosti u vezi
s nepokretnosti
7%

Hoteli i res torani
3%

Прилог 20: Структура броја МСП по делатностима, 2011.
године

административне
услуге, финансије,
некретнине исл.
услуге смештаја и 3%

остало
13%

исхране
2%
грађевинска
индустрија
7%

прерађивачка
индустрија
32%

трговина
33%

саобраћај и
комуникације
7%
пољопривреда
3%

Упоређујући број и структуру МСП са кретањима
на ниову Републике, закључује се да је општина Бор,
посматрајући критеријум броја предузећа на 1.000
становника, имала у 2004. мали број МСП (4, 73 предузећа на
1.000 становника) у односу на Републички просек (9, 16
предузећа на 1.000 становника), као и неповољну привредну
структуру у којој доминирају трговинска предузећа. Ови
закључци још су неповољнији када се посматра учешће МСП
у укупној запослености, које на нивоу општине Бор износи
35, 81%, док на нивоу Републике МСП сектор доприноси 54,
1% укупној запослености.
На основу података Пописа становништва 2011.
године (Прилог 2.) и обзиром да сектор МСП у 2011. години
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чини око 545 предузећа. Посматрајући критеријум броја
предузећа на 1.000 становника, Општина Бор има 11, 32
предузећа на 1.000 становника.
Развој малих и средњих предузећа и самосталних
радњи је у овом периоду у благом порасту, али је структура
делатности која се у њима обавља неодговрајућа, с обзиром
да се претежан број приватних радњи и предузећа бави
трговином и угоститељством. Бржи развој МСП није био
могућ због лошег стања привреде и веома неповољњих
услова кредитирања. Финансијски показатељи стварају
другачију слику, али је то одраз начина обрачунавања. На
територији општине егзистира хиљаду субјеката који послују
средствима у приватној својини. Делатности су им различите,
али су производња и услуге најмање заступљене и на
најнижем степену развоја. Општина Бор је спремна да у
сарадњи са специјализованим предузећима и институцијама
за развој предузетништва из непосредног и ширег окружења
подржи оперативни програм помоћи микро предузећима,
којим ће се дефинисати конкретни програми укључујући и
адекватну обуку, динамика њихове реализације и
подстицајни механизми. Избор делатности које задовољавају
наведене почетне критеријуме је релативно широк и обухвата
различите делатности, пре свега прерађивачку делатност,
занатство и личне услуге, домаћу радиност и друге.
8.2.

ТУРИЗАМ

Туристичка привреда у општини Бор представља
значајан правац развоја и пут за излазак из стања
моноструктурне привреде. Полазећи од природних ресурса и
туристичко угоститељских објеката и капацитета, туризам
треба да постане једна од водећих грана привреде уз активно
ангажовање локалне самоуправе на обезбеђењу услова и
повољног амбијента за даљи развој и изградњу.
Општина Бор (са бањама, језером и планинама)
обухвата планинске секторе Црни врх и Стол, Борско језеро,
Брестовачку бању, Дубашницу, спелеолошке објекте
(Лазарева пећина, Верњикица, Водена, Мандина и Хајдучица,
које се једним именом називају Злотска пећина), туристичко
место-општински центар Бор са аеродромом и другим
насељима, објектима и природним и културним вредностима.
Главни туристички мотиви реона везани су за
Брестовачку Бању, Борско језеро и туристички центар
"Јелен" на Црном врху који ће се развијати као
специјализован комплекс туристичких активности, уз услов
даљег развоја и интегрисања туристичке понуде са Бором.
Брестовачка Бања са потенцијалима за стационарни
бањски туризам и излетнички туризам на мотивима лечења,
рекреације, природних вредности и културне баштине (са
ресурсима и вредностима које треба организованије и
интензивније валоризовати) комплетираће се изградњом
балнеолошких, рекреативних и смештајних садржаја сходно
капацитету ресурса и простора.
Борско језеро са потенцијалима за стационарни,
одморишни, дечји/омладински и спортски туризам и
излетнички туризам на мотивима рекреације, спорта и
природних вредности (са уређеном обалом, спортскорекреативним садржајима на води и сувом, туристичким
смештајем са пратећим садржајима) комплетираће садржаје
понуде, уз услов да се у коришћењу вода језера приоритет да
туризму, односно изнађе компромис у коришћењу вода за
технолошке потребе РТБ "Бор".
Туристички центар на Црном врху комплетираће се
реализацијом ексклузивног туристичког смештаја, спортског
блока, алпског и нордијског скијалишта.
Скијашки комплекс на Црном врху познато као
Скијалиште Црни врх налази се на 25 км од Бора.

27. новембар 2015.

Скијалиште се састоји од две скијашке стазе: Јеленска гора А
дужине 1550 м категорије црно-црвене и Јеленска гора 1А
дужине 800 м категорије црвене, и ски пута дужине око 3000
м категорије плава. Превоз скијаша обезбеђен је једноужном
двоседежном жичаром дужине 1265, 63 м, са укупно 169
седишта, капацитета 1193 скијаша/часу, а која прати трасу
стазе Јеленска гора. Други објекат за превоз скијаша је скилифт сидро дужине 933м са укупно од 64 до 32 сидра за
превоз скијаша, капацитета 1200 скијаша/сат, а који прати
стазу Јеленска гора 1А. На скијалишту Црни врх налазе се
два туристичко-угоститељска објекта Колиба и Колиба 1А.
На скијалишту постоје: скијашница, амбуланта и
билетарница. Комплетан комплекс скијалишта Црни врх
обезбеђен је са два пракинга са укупно 70 паркинг места.
Бор са градском туристичком понудом (Музеј
рударства
и
металургије,
панорамско
разгледање
површинског копа Бор, спортско рекреативне активности на
теренима и базенима спортског центра Бор, ваздухопловна
такмичења, картинг и мототрке на писти аеродрома Бор и
др.) и туристичком понудом окружења представља значајан
сегмент туристичке понуде регије.
Бор ће у свом непосредном окружењу интегрисати
бројне туристичке ресурсе и вредности организоване у
оквиру излетничке еко-понуде кањона Лазареве реке и
Злотских пећина (уређене за посете су Лазарева пећина и
Верњикица), понуде ловишта Дубашнице, Кучајских шума и
др., планинарске-алпинистичке-скијашке понуде Стола, као и
понуде сеоског туризма (насеља Злот, Горњане, Лука, Бучје,
Метовница и Шарбановац). У Горњану се планира изградња
еко села, а у окружењу Злота на Дубашници еко-етно бачија.
Услов развоја туристичке понуде је реализација
садржаја понуде у простору, комплетирање комуналне
опреме и јавних садржаја, изградња смештајних капацитета,
интегрисање туризма и комплементарних активности, као и
остваривање квалитетнијег саобраћајног повезивања са
транзитним туристичким коридором аутопута Е-75 (петља
"Марковац" и планирана деоница М-4). Треба сачувати и
обновити постојећу трасу црновршке пруге као пешачкобициклистичку стазу за туристичко коришћење, а
потенцијално и обнову пруге за повезивање Бора са
туристичким простором Борског језера и Црног врха.
Програмом подршке одрживог развоја туризма у
општини Бор а у складу са Националном стратегијом развоја
туризма Републике Србије треба настојати да се створи шири
основ за предузимање конкретних мера ради развоја ове
гране привреде, као недовољно искоришћеног ресурса
одрживог развоја. Позитивни аспекти утицаја туризма, на
укупан привредни и друштвени амбијент, огледају се у
повећању девизног прилива, повећању домаћег туристичког
промета као и у расту запослености.
Обзиром на то, да је савремени развој туризма
заснован на квалитету простора и ресурса, неопходно је да
ова грана привреде, као свој приоритетни задатак, обухвати
управо заштиту, унапређење и рационално коришћење
простора и ресурса.
У циљу постизања одрживог развоја туризма,
потребна је сарадња свих нивоа, од локалног до националног
као и склад у спровођењу принципа одрживог развоја, што,
између осталог подразумева истицање предности локалног и
географског порекла.
Туристичке манифестације:


Првомајски уранак на Борском језеру,



Сајам лековитог биља, меда и сеоског туризма,



Мото скуп Борско језеро..



«Бо-ски» сајам размене скијашке опреме

БРОЈ 24

588

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“



«Бамби куп» такмичење у скијању за млађе
категорије



«Отворено првенство Бора у Клизању»



«Аероскуп на аеродрому Бор»

8.3.

27. новембар 2015.

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ И ПРЕДУЗЕЋА

Јавне установе и предузећа обављају одређене
делатности које им је поверила локална самоуправа, а у
оквиру својих надлежности дефинисаних Законом о локалној
самоуправи.
Јавна предузећа на територији општине Бор су:

4.

Музеј рударства и
металургије

5.
Центар за културу

Р.Б.
1.
2.

3.

Назив
ЈП "Штампа, радио
и филм"
"Боговина" Бор

ЈКП "3.октобар"
Бор

4.

ЈКП "Водовод" Бор

5.

ЈП за стамбене
услуге "Бор" Бор

6.

ЈП "Дирекција за
изградњу Бора" Бор

7.

ЈКП "Топлана" Бор

8.

ЈП „Борски
туристички центар“
ЈП „Зоолошки врт“
Бор

9.

Основна делатност
Oсновна делатност је јавно
информисање.
Oсновна делатност је изградња
и експлоатација регионалног
водосистема Боговина Бор у
циљу редовног снабдевања
квалитетном водом општине
Бор, Бољевац, Зајечар,
Неготин и Књажевац.
Oсновне делатности су извоз и
депоновање смећа, чишћење
јавних површина, прање улица
и тротоара, зимска служба,
погребне услуге и одржавање
гробља, одржавање и
подизање зелених површина и
чишћење заједничких
просторија у зградама.
Oсновна делатност је
обезбеђење уредног
функционисања водосистема и
редовно и квалитетно
снабдевање
Oсновне делатности су
одржавање стамбених зграда,
наплата комуналних услуга.
Oсновна делатност је уређење
грађевинског земљишта,
одржавање и путеви.
Oсновна делатност је
производња и дистрибуција
топлотне енергије.
Oсновна делатност су хотели и
сличан смештај
Основна делатност су
Ботанички и зоолошки вртови
и заштита природних
вредности

Јавне установе на територији општине Бор су:
Р.Б.
1.
2.

Назив
Туристичка
организација „Бор“
Јавна установа
Спортски центар

3.

Народна библиотека

Основна делатност
Развој и унапређење туризма
на територији општине Бор
Организовање спортских
активности
Библиотечко-информациона
делатност (пружање услуга
корисницима, омогућавање
приступа биб.- информац.
грађи и информац. изворима;
помоћ корисницима при
избору и коришћењу грађе;
израда билтена, каталога,
библиографија и других

6.

7.
8.

Центар за
Социјални рад
Апотека
ПУ Бамби

информационих извора;
омогућавање позајмице
библиотечко-информационе
грађе и протока информација;
израда, набавка, стручна
обрада, чување и заштиту
биб.-информац. грађе;
учествовање у изради
заједничких каталога и база
података; културно-образовни
програми и издавачка
делатност)
Музеји, галерије и збирке
Организација културних
догађаја и очување културно
историјског наслеђа
Пружање услуга социјалне
заштите и решавање о
правима грађана
Фaрмацеутска здравствена
делатност
Образовање и васпитање деце
предшколског узраста

9. Образовање
Општина Бор је један од образовних, здравствених
и културних центара овог дела Србије.
Има једну предшколску установу.
Мрежу основних школа чине:

-

8 основних школа од којих 7 основних школа
са издвојеним одељењима;
- 1 школа за основно образовање и васпитање
ученика са сметњама у развоју
- 1 школа за основно музичко образовање и
васпитање.
Средњих школа је четири: гимназија, техничка,
електро-машинска и економско-трговинска. Постоји једна
високошколска институција - Технички факултет у сасатаву
Београдског универзитета, а на територији општине делује и
више приватних образовних институција.
Такође, у Бору је седиште Регионалног центра за
таленте, а у саставу Техничке школе делује и Регионални
центар за континуирано образовање одраслих.
Број установа
Предшколске
установе
Основне школе
Средње школе
Специјалне школе
Основна музичка
школа
Факултети

1 ( са 6 објеката)

Број образовних
профила
/

8
4
1
1

/
28
/
/

1

4

ПРЕГЛ ЕД
ОБРАЗОВНИХ ПРОФИЛА ПО СРЕДЊИМ ШКОЛАМА*
1. ГИМНАЗИЈА ''Бора Станковић''
Број одељења
I
II
III
IV
Природно-математички смер
2/32 1/26 2/48 2/48
Друштвено-језички смер
1/30 2/47 2/38 2/39
Укупно: 2 смера, 14 одељења, 308 ученика.
Образовни профил
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- Текстилство и кожарство
Шивач текстила

2. МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
Образовни профил
- Машинство и обрада метала
Машински техничар за
компјутерско конструисање
Машински техничар за
моторна возила
- Електротехника
Електротехничар енергетике

Број одељења
II
III
IV

I
1/33

1/29

1/26

1/22

1/30

1/30

1/23

1/21

1/28

27. новембар 2015.

0,
5/15
0,
5/5
1/21

Електротехничар за термичке
1/10
и расхладне уређаје
Администратор рачунарских
1/20 1/20
1/19
мрежа
Електромеханичар за машине
0,
и опрему
5/12
Електромонтер мрежа и
0,
постројења
5/7
- Саобраћај
Техничар друмског
1/32 1/30 1/30 1/30
саобраћаја
Возач моторних возила
1/34
1/9
Укупно: 9 образовних профила, 23 одељења, 474 ученика.

0,
5/3

0,
5/1

Укупно: 4 одељења, 18 ученика.
*Преглед података дат из Годишњих програма рада за
школску 2014/2015.
Технички факултет у Бору, једини факултет
Универзитета у Београду лоциран ван седишта универзитета,
основан је 1961. године као одговор на изражене потребе за
високообразованим кадром из области рударства и
металургије у време динамичног развоја Рударскотопионичарског басена Бор.
Делатност Техничког факултета у Бору обухвата
поље техничко-технолошких наука, а студије на овој
високошколској установи организоване су у оквиру следећих
студијских програма, акредитованих 2009. године:
- рударско инжењерство,
- металуршко инжењерство,
- технолошко инжењерство,
- инжењерски менаџмент.

3. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
Образовни профил

Број одељења
II
III
IV

I
- Економија, право и администрација
Финансијски администратор
1/32 1/26 1/28
Пословни администратор
1/30 1/29 1/29
Комерцијалиста
1/24 1/25 1/24
- Трговина, угоститељство и туризам
Туристички техничар
1/30 1/24 1/25
Укупно: 4 образовна профила, 16 одељења, 421 ученик.

1/23
1/24
1/23
1/24

Број одељења
I
II
III
IV
- Пољопривреда, производња и прерада хране
Прехрамбени техничар
1/15 1/15
- Хемија, неметали и графичарство
Техничар за заштиту
1/23 1/22 1/20 1/16
животне средине
Техничар штампе
1/9
- Геологија, рударство и металургија
Техничар за добијање метала
1/21 1/22
Техничар за рециклажу
1/19 1/28 1/20 1/15
Рударски техничар*нема овог
профила у 1. разреду
1/30 1/33 1/32 1/24
/Рудсрски техничар за ПМС
Рудар у подземној
експлоатацији
1/18
/Руковаоц механизацијом у
површинској експлоатацији
Укупно: 9 образовних профила, 18 одељење, 382 ученика.
Образовни профил

ШОСО ''ВИДОВДАН''

Оспособљавање за рад
- Машинство и обрада метала
Бравар

Број одељења
I
II
III
1. одељ./5. учен.
0,
5/5

1/2

Деца (0-17)

642

555

1197

Млади (18-25)

279

201

480

625

620

1245

215

260

475

1761

1636

3397

Одрасли (2664)
Старији (65 и
више)

4. ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Образовни профил

10. Социјална и здравствена заштита
Број корисника на активној
евиденцији у току извештајног
Корисници
периода (01.01.2014. - 31.12.2014.)
по узрасту
М
Ж
Укупно

1/2

Укупно

Корисници социјалне заштите – малолетна лица
2014. год.
Центар за социјални
рад “Бор”

Општина Бор

Укупно
Угрожени
породичном
ситуацијом
Лица са поремећајима
у понашању

1197

Удео у
укупном броју
корисника %
100, 00

160

13 %

45 малолетници у
сукобу са законом
и 50 асоцијално
понашање: укупно
95

8%

71

6%

10

1%

861

72%

Деца са сметњама у
развоју (корисници
ТНП)
Деца на смештају у
хранитељским
породицама
Остали малолетни
корисници заштите

Корисници социјалне заштите – пунолетна лица
2014. год.
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Центар за социјални
рад “Бор”
Укупно
Лица са поремећајима
у понашању
Физички и психички
ометена лица
Материјално
необезбеђена лица
Остарела лица
Остали пунолетни
корисници социјалне
заштите
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4. ГОДИНА

399

5. ГОДИНА

441

2200

Удео у
укупном броју
корисника %
100, 00

6. ГОДИНА

407

60

3%

7. ГОДИНА

439

171

7%

УКУПНО 0-6, 99 ГОДИНА

2.756

1428

66%

7-14 ГОДИНА

4.422

477

21%

15-18 ГОДИНА

2.055

64

3%

19-34 ГОДИНА

8.726

35-49 ГОДИНА

9.201

50-64 ГОДИНА

11.869

Општина Бор

У току 2014 год. просечан број породица које су
користиле новчану социјалну помоћ износио је 700 породица
( неки су у току године остварили право а некима је истo
право престало ), са бројем чланова породице укупан број
лица износио је око 2080. Међу корисницима новчане
социјалне помоћи нису сви стамбено необезбеђени.
Међу корисницима новчане социјалне
највећи број су породице ромске националности.

помоћ

65-69 ГОДИНЕ
50-74ГОДИНЕ (циљани преглед на рак
дебелог црева)

3.052
17.345

70 И ВИШЕ ГОДИНА

6.461

ЖЕНЕ 15-49 ГОДИНА

9.996

Ромска мањина је у нашој општини посебно
изложена сиромаштву које се трансгенерацијски преноси. То
су најчешће вишечлане породице, ниског образовног статуса
које живе у неадекватним и неусловним становима, без
основних хигијенских услова, у насељима на периферији
града. Ове породице се суочавају са вишеструким
проблемима ( незапосленост, сиромаштво, неадекватни
услови становања ) а који се реперкутују и на остале аспекте
њиховог функционисања и живота и захтевају интервенције
на више нивоа. Решавање тих проблема захтева системски,
мултидимензионални приступ коме је потребно стратешки
приступити у заједници.

ЖЕНЕ 15 И ВИШЕ ГОДИНА
ЖЕНЕ 25-65 ГОДИНЕ (циљани преглед
на рак грлића материце)
ЖЕНЕ 50-69 ГОДИНЕ (циљани преглед
на рак дојке-мамографија)

21.584
13.457
7.697

I РАЗРЕД (7 година)

435

II РАЗРЕД (8 година)

409

III РАЗРЕД (9 година)

490

IV РАЗРЕД (10 година)

509

Деци и младима који се налазе на смештају у
хранитељским породицама након стицања пунолетства или
након завршетка редовног школовања а најкасније до 26
године живота, престаје право на породични смештај и
остале видове подршке. С обзиром да се ради о младима без
породичног старања а који су најчешће и без запослења и
решеног стамбеног питања, потребно је разматрати
могућности различитих видова подршке.

V РАЗРЕД (11 година)

505

VI РАЗРЕД (12 година)

502

VII РАЗРЕД (13 година)

454

VIII РАЗРЕД (14 година)

425

Општи подаци о становништву
(здравствена установа – Дом здравља Бор)

I РАЗРЕД (15 година)

462

II РАЗРЕД (16 година)

430

III РАЗРЕД (17 година)

390

IV РАЗРЕД (18 година)
УКУПНО СРЕДЊОШКОЛСКЕ
ОМЛАДИНЕ (I-IV)

370

ГРУПАЦИЈЕ СТАНОВНИШТВА

БРОЈ
47.870

УКУПАН БРОЈ СТАНОВНИКА
0-1 ГОДИНЕ (одојчад)

732

2. ГОДИНА

403

3. ГОДИНА

374

2015

УКУПНО ШКОЛСКЕ ДЕЦЕ (I-VIII)

1.652

Медицински радници и здравствени сарадници Здравственог центра Бор
Медицински радници

Остали здравствени радници
САРАДНИЦИ

ВИСОКА

ВИСОКА

ЛЕКАРА

фарма-

стома-

Укупно

3.729
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цеути

толози

26

0

0

8

17

84

3

1*

8

0

0

6

0

10

0

40

20

116

3

10

16

Укупно

Опште
медицине

на
специјализацији

специјалиста

58

29

3

112

11

16
186

УКУПНО-ПРИМАРНА
УКУПНО-СЕКУНДАРНА
УКУПНОСТОМАТОЛОГИЈА
УКУПНО

27. новембар 2015.

*специјалиста максофацијалне хирургије који ради у служби ОРЛ са мфх.
Медицински радници прама степену стручне спреме
ВИША
2015
Укупно

УКУПНО-ПРИМАРНА
УКУПНО-СЕКУНДАРНА
УКУПНОСТОМАТОЛОГИЈА
УКУПНО

СРЕДЊА

од тога
мед.тех.
општег
смера

од тога
мед.тех.
општег смера

Укупно

8

8

75

58

41

19

345

233

1

0

17

6

50

27

437

297

11. Култура у Бору
Установа Центар за културу општине Бор
реализује активности на очувању културне и историјске
баштине, врши презентацију разноврсних музичко-сценских,
забавних и едукативних садржаја, са сталним ангажовањем
на унапређивању и осавремењавању програма и
манифестација.
Tрадиционалне манифестације:

-

Такмичење рецитатора (пласман до републичког нивоа),

-

Борско културно лето,

-

Дани Брестовачке бање,

-

Дани града,

-

Сусрети села општине Бор,

-

Фестивал влашке изворне песме,

-

Сабор игре у Слатини,

-

Фестивал народног стваралаштва Тимочке крајине Лука.

-

''Преводски поток'' - 12 јул - Петровдан, у Доњој Белој Реци.

-

Традиционалне активности КУД - а „Бор“:
за дан Св.Трифуна концерт „Староградских игара“,

организује преко 20 тематских изложби годишње, а има и
богату издавачку делатност.
Народна библиотека Бор своје почетке везује за
оснивање Читаонице у Злоту, прве сеоске читаонице у
Кнежевини Србији, која је основана на Савиндан 1869.
Између два рата постојала је Борска народна књижница и
читаоница, а за време Другог светског рата стручна радничка
и позајмна библиотека, за немачке војнике и службенике.
Педесетих година почиње период „насељских“ библиотека
које су 1962. обједињене у Централну библиотеку.
Од 1972. библиотека се налази у наменски грађеном
простору од 1.113 m², у згради Дома културе чија четири
нивоа омогућавају ефикасну организацију рада одељења и
служби.
Активна су и 4 огранка у селима Брестовац, Злот,
Кривељ и Доња Бела Река. Библиотечком мрежом
обухваћено је 90% становништва, што премашује
републички просек који износи 80% од прописаног
стандарда. Одлуком Министарства културе РС 1994. Народна
библиотека Бор је проглашена за матичну библиотеку на
подручју Борског управног округа и данас у својој мрежи
има 53 библиотеке.
Библиотека располаже фондом од 108.908 књига (од
овог броја 29.514 књига налази се у огранцима).
Традиционалне манифестације:

-

традиционални концерт„ На крилима пролећа и годишњи
целовечерњи концерт" ,

-

Дан Народне библиотеке Бор – Светосавска свечаност
(27. јануар),

-

концерт поводом обележавања „ Дана града “.

-

Програм поводом Светског дана књиге за децу (2.
Април) и Светског дана књиге и ауторских права (23.
Април),

-

Дани књиге (мај-јун) и Сајам борских издавача и
штампара,

-

Конкурс за необјављену кратку причу (јул – октобар),

-

Дечја недеља (прва недеља октобра),

Музеј рударства и металургије Бор је почео да
ради 1961. као народни. Од 1974. је специјализован, под
именом Музеј рударства и металургије Бор, који
интердисциплинарним приступом проучава, чува и
презентује развој ових привредних грана и њихов утуцај на
друштво и природу. Музеј нуди различите садржаје и у
другим просторима: Брестовачка бања - Конак кнеза
Милоша, скулптуре у Галерији Уметничке колоније Бакар,
рударске машине и опрему у градским просторима. Музеј
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-

Месец књиге (октобар-новембар) и Вече читалаца
(новембар),

-

Дан библиотекара Србије и Скупштина Подружнице,

-

Издавачка делатност - конкурс за најбољи рукопис
завичајног аутора – књига у библиотеци Разбор; два
броја часописа за библиотекарство, књижевност и
културу Бележница; публикације као крајњи резултат
реализованих пројеката.

12. Мрежа насеља
Мрежу насеља формирају урбани центар Бор (у
коме је сконцентрисано око 70% становника Општине), три
приградска насеља и десет насеља са различитим степеном
урбано - функционалне трансформације. Величинска
структура руралних насеља релативно је уравнотежена, са 2
насеља до 500 становника (Танда, Топла), 5 насеља са 5001000 становника (Слатина, Доња Бела Река, Оштрељ, Бучје,
Лука), 3 насеља са 1000-1500 становника (Горњане, Кривељ,
Метовница), и са по једним насељем са 1500-2000 становника
(Шарбановац), 2500-3000 становника (Брестовац) и преко
3000 становника (Злот). Према просторно морфолошкој
структури мрежа насеља је правилно организована, са
прихватљивим радијусима доступности урбаног центра, што
би требало да погодује високом степену територијалне
интеграције Општине (Графикон 5). Мали број насеља,
централни положај Бора и његова релативно добра
саобраћајна приступачност, допринели су да је мрежа насеља
недовољно функцијски издиференцирана. Због тога се може
говорити о моноцентричној функционалној организацији
простора, при чему Бор преузима улогу центра заједнице
села, иако природно не развија функције овог нивоа
централитета.
Сеоска насеља углавном су опремљена основним
нивоом функција (школа, дом културе, амбуланта, трговина),
док се све остале потребе задовољавају у граду.
Од приградских насеља, Брестовац је обухваћен
ГУП-ом Бора, а насеља Оштрељ и Слатина директно
гравитирају Бору. Удаљена насеља Горњане и Танда, на
северу Општине, релативно су изолована од Бора, док
Шарбановац и Метовница, преко комуникација у долини
Црног Тимока, делимично гравитирају Зајечару. Упоредном
анализом величине насеља, запослености у месту становања
и промена социоекономске структуре становништва,
идентификовани су различити облици функционалне
трансформације насеља: јачи трансформациони процеси
захватили су насеља Брестовац, Злот, Кривељ, Оштрељ и
Слатину; слабији степен трансформације јавља се у
насељима Бучје, Доња Бела Река, Метовница и Шарбановац;
док су насеља Горњане, Лука, Танда и Топла типично
пољопривредна.
У северном делу територије Општине насеља су
претежно разбијеног типа, у средњем делу (око урбаног
центра) збијена, а у јужном делу разређена и полуразбијена.
Начин насељавања је спонтано утицао и на начин коришћења
простора. Интензивнијом изградњом захваћен је простор
приградских насеља и туристички вредних локалитета, док се
у јужном делу територије Општине заузимају вредније
пољопривредне површине претежно неконтролисаном
градњом, што је неодрживо са аспекта рационалног
коришћења и организације простора.
12.1.

ПРЕСЕЉЕЊЕ СТАНОВНИШТВА ИЗ
ЗОНЕ РУДАРСКИХ АКТИВНОСТИ

Процена је да у зонама утицаја ових копова живи
око 50 домаћинстава. Могуће је, такође, пресељење дела
домаћинстава из насеља Брезоник због утицаја постојећих и
планираних рударских активности у том подручјУ
(Проблематика пресељења домаћинстава биће детаљније
обрађена у Просторном плану подручја посебне намене
Борско-мајданпечког рударског басена и Плану генералне
регулације за насеље Кривељ (КО Кривељ и делови суседних
КО).
Просторним планом утврђују се следећи основни
принципи пресељења становништва из зоне рударских
активности:

-

поштовање грађанских и политичких, економских и
социјалних права грађана у току пресељења насеља у
складу са међународним конвенцијама и националним
законодавством;

-

опремљеност нових насеља комуналном и социјалном
инфраструктуром најмање на нивоу садашњих насеља;

-

јасно дефинисање обавеза које преузимају РТБ Бор
група и локална самоуправа, са гаранцијама за
поштовање и спровођење преузетих обавеза;

-

јасно дефинисање обавеза које преузима експроприсано
домаћинство са гаранцијама за поштовање и спровођење
преузетих обавеза;

-

детаљна разрада опције организованог пресељења која
ће бити понуђена домаћинствима у току спровођења
програма пресељења (неопходно је обезбедити да и
појединачна пресељења домаћинстава која изаберу
накнаду за експроприсану имовину у новцу, буду
плански усмеравана);

-

подстицање организованог пресељења насеља или
делова насеља;

-

организација и уређење новог насеља према наслеђеним
функционалним и социјалним вредностима старог
насеља; измештање културног наслеђа, привредних и
комуналних објеката, као и објеката јавних служби;
комунално опремање новог насеља према савременим
потребама пресељеног становништва и сл.;

-

подстицање програма економског и социјалног развоја
који ће садржати подршкузапошљавању локалног
становништва;

-

благовремена разрада средњерочних и дугорочних
програма/планова ширења копова и заузимања
земљишта, како би се предупредила изградња на
правцима ширења копова, елиминисали трошкови и
други проблеми поновног расељавања или измештања
домаћинстава у тек насељеним зонама;

-

подстицање диверзификације производних и услужних
активности, ради унапређења економског, социјалног и
културног развоја и обезбеђења задовољавајућег
квалитета животне средине.

Досадашња истраживања и планска пракса указују
да је потребно дефинисати модалитете пресељења
становништва и насеља у циљу ефикасније имплементације
планских решења, као и заштите интереса локалног
становништва. Неопходно је континуирано и потпуно
информисање становништва о условима пресељења.
12.2.

У периоду до 2021. године, пресељење
становништва биће условљено планираним развојем
површинских копова "Велики Кривељ" и "Церово".

27. новембар 2015.

МОДАЛИТЕТИ ПРЕСЕЉЕЊА

1) Самостално пресељење. Експроприсаним
домаћинствима исплаћује се накнада у новцу за
пољопривредно земљиште и за објекте домаћинства. Ова
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опција изискује најмање ангажмана од стране корисника
експропријације и подразумева: пресељавање у неко од
постојећих насеља (куповина куће или стана или изградња
објекта у својој режији).
Ова опција носи одређени број потенцијално
штетних последица: интензивирање спонтане изградње на
урбанистички неуређеним и комунално неопремљеним
теренима, за које не постоје урбанистички планови и који,
најчешће, нису ни предвиђени за изградњу; диспергована
изградња нових стамбених објеката и окућница, будући да ће
експроприсани власници куповати ново пољопривредно
земљиште на локацијама где цене буду повољне и сразмерне
висини добијене накнаде; извесно је да ће таква нова
изградња бити без урбанистичке и грађевинске дозволе и на
комунално неопремљеним подручјима; такав начин изградње
и насељавања је неповољан и за остваривање минималног
комуналног опремања и организовање јавних служби и
других активности и услуга; настављање процеса
деаграризације и притисак расељених домаћинстава на радна
места у градским насељима; и повећање активности.
2)
Организовано
пресељење
у
зоне
изграђених/формираних
насеља,
са
обезбеђивањем
грађевинске парцеле/окућнице у замену за експроприсано
грађевинско земљиште, може имати две подваријанте:

да сама организују своје пресељење и изградњу нове куће.
Таквим домаћинствима је могуће понудити различите опције
из тзв. "социјалног програма" за пресељење (претпоставка је
да има старачких домаћинстава, са или без наследника, која
би прихватила да добију стан у власништву или на
доживотно коришћење, или, пак, доживотан смештај у дому
за стара лица, или неки други облик гарантованог
доживотног обезбеђења и старања уз компензацију за своју
имовину).
12.3.

Као форма организованог пресељења може се
предвидети и понуда парцела за изградњу у оквиру
формираних насеља, које експроприсана домаћинства могу
купити по тржишним ценама од корисника експропријације.
Оваквом понудом уређених/опремљених парцела за
изградњу уважавају се два важна интереса: јавни интерес
који се огледа у организованом пресељавању и смањивању
спонтаног и диспергованог насељавања; и појединачне
интересе експроприсаних домаћинстава да се населе у
уређене зоне, са обезбеђеном комуналном опремом,
формираним јавним службама и знатно бољим квалитетом
живљења него што би то био случај када би насељавање било
неорганизовано и спонтано.
Специфичне форме организованог пресељења су:
(1) организовано
домаћинстава и

пресељење

-

израда одговарајуће студијске основе и техничке
документације са приказом планиране динамике
рударских активности, посебно динамике заузимања
простора;

-

доношење планова генералне регулације, програма
пресељења
становништва
и
измештања
инфраструктурних и привредних система, као и
"програма социјалне подршке" (прецизно утврђене
границе зона директног утицаја активности РТБ,
границе и подручја заштићених зона са рестриктивним
системом изградње и одговарајућим компензацијама
локалном становништву за те рестрикције, границе и
подручја заштитних зона, динамика измештања насеља,
границе непосредног утицаја активности РТБ –
загађивање, транспорт сировина, отпад и др.);

-

дефинисање дугорочних и оперативних програма
пресељења домаћинстава у сарадњи органа локалне
самоуправе и РТБ Бор групе; и

-

идентификовање потенцијалних зона насељавања и
евидентирање погодности и ограничења, нарочито, с
обзиром на својински статус земљишта.

-

Пресељење насеља и домаћинстава обухвата следеће
приоритетне активности:

-

формирање Одбора за послове пресељења домаћинстава;

-

дефинисање услова експропријације, права и обавеза
локалног становништва, услова пресељења са опцијама
и модалитетима, услова набавке пољопривредног
земљишта, грађевинских парцела, изградње стамбених и
пољопривредних објеката и др.;

-

процену трошкова пресељења, која обухвата све
релеватне информације о средствима потребним за сваку
фазу пресељавања;

-

потпуно и прецизно информисање и анкетирање
домаћинстава о свим елементима пресељења битним за
опредељивање и избор најприхватљивије опције
(информисање о понуђеним локацијама и условима за
сваку локацију, трошкови пресељења, облици
партиципације домаћинстава, обавезе корисника
експропријације, обавезе локалне управе, обавезе
домаћинства, услови уговарања, итд.); и

-

правовремен и континуиран однос са јавношћу, путем
следећих облика: организовање скупова грађана,
извештавање преко средстава јавног информисања и
пружање савета, правне и друге помоћи становницима у
процесу пресељења.

пољопривредних

(2) програми пресељавања за домаћинства са
посебним потребама.
Организовано
пресељење
пољопривредних
домаћинстава
подразумева
могућност
обезбеђења
пољопривредног земљишта, директном куповином од
власника или давањем у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини експроприсаним власницима који
намеравају да се баве пољопривредном производњом. Ова
опција
подразумева
да
корисник
експропријације
благовремено откупи пољопривредно земљиште од
приватних власника, или да обезбеди право коришћења
пољопривредног земљишта у државној својини.
Програми пресељавања за домаћинства са посебним
потребама
подразумевају
специфична
решења
за
домаћинства која нису способна или довољно припремљена

УСЛОВИ ПРЕСЕЉЕЊА
СТАНОВНИШТВА ИЗ ЗОНЕ
РУДАРСКИХ АКТИВНОСТИ

Приоритети у области пресељења становништва и
измештања инфраструктурних и привредних система из зоне
рударских радова су:

(1) са изградњом стамбеног и помоћних објеката –
ова подваријанта обавезује корисника експропријације да
прибави грађевинско земљиште, да га комунално опреми,
изгради одговарајуће објекте комуналне и социјалне
инфраструктуре, изгради стамбене објекте и да овако
изграђене објекте да у власништво грађанима у замену за
њихово земљиште и некретнине; и
(2) без изградње стамбеног објекта – за разлику од
претходне, ова подваријанта је реалнија јер не предвиђа да
корисник експропријације орга- низује изградњу нових
стамбених и пољопривредних објеката за пресељена
домаћинства.

27. новембар 2015.

13. Сиромаштво и становање у неформалним
насељима
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Град Бор се, као и већина градова у Србији, суочава
са проблемом сиромашног становања, нехигијенских насеља
и зона претежно настањених ромском популацијом. На
подручју Генералног плана постоји неколико сиромашних
енклава (Стари центар – просторна целина I; Старо селиште –
просторна целина II) и Рудар – просторна целина III), а
непосредно изван граница су и нешто веће и гушће насељене
зоне – Север I, Север II и Брезоник. Насеље "Север" је на
ободу копа и небезбедно је за живот (ивице копа су
необезбеђене).
Активности локалне самоуправе на
решавању проблема и услова становања у овим насељима
започеле су током 2011. године пријављивањем на пројекте
за унапређење становања Рома које је спроводило
Министарство животне средине, рударства и просторног
планирања у сарадњи са ОЕБС. Извршена је анализа
ситуације и направљен предлог активности. Због недостатка
средстава и административних препрека заустављена је
реализација пројекта. Наиме, Скупштина општине Бор,
децембра 2012. године, донела је Одлуку о приступању
изради Локалане стамбене стратегије за Роме 2012-2022.
године и Локалног акционог плана за становање Рома у
општини Бор. Као циљ израде ових докумената наведено је
побољшање стамбених услова ове популације (обезбеђивање
легалног коришћења стана и поседа у свим аспектима,
омогућавање бољег и здравијег живота породица и
појединаца, унапређење постојећих стамбених јединица и
изградња нових, унапређење и изградња инфраструктуре).
Израда ових докумената није почела услед непостојања
Стамбене стратегије општине Бор.
13.1.
СТАМБЕНА СИТУАЦИЈА РАЊИВИХ
ГРУПА
У рањиве групе становништва спадају особе које су
због свог материјалног, социјалног, психолошког или другог
разлога нашле у ситуацији да им је помоћ друштва
неопходна. У контексту ове стратегије посматрамо их као
групу, која се налази у неповољном положају у погледу
становања. Због јасно изражених стамбених проблема и
немогућности самосталног решавања овог проблема, ово
становништво можемо сврстати у следеће групе:

-

Корисници новчане помоћи
Особе са инвалидитетом и сметњама у развоју
Избегла и расељена лица
Млади брачни парови
Породице које живе у неформалним насељима
Ромска популација
Остале рањиве групе
13.2.

КОРИСНИЦИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ

Подаци Центра за социјални рад, кији су
публиковани у децембру прошле године указују нам да на
подручју Бора имамо 722 породице, које остварују право на
новчану помоћ.
На основу расположивих података , надлежном
центру се обраћа велики број лица са различитим захтевима
између осталог и лица која не могу да реше своје стамбено
птање.
13.3.

ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Најважнији проблеми код особа са инвалидитетом у
области становања су следећи:

-

недовољан број финансијски доступних станова за
породице са оваквом потребом,

-

27. новембар 2015.

неприступачност станова, јер архитектонски нису
решени улази и сл,
непостојање стамбених фондова, који би на доста
повољнији начин решили стамбене проблеме ове
категорије становништва.
Особе са сметњама у развоју

У дневном боравку за децу са сметњама у развоју за децу и омладину са менталном ретардацијом и тешким
телесним оштећењима, који ради од 2006-те године тренутно
се налази 35 корисника. Око 20 корисника има преко 26
година. Њихови родитељи су у позним годинама живота те
појединим особама највероватније предстоји смештај у неку
од институција социјалне заштите.
Усвојеном стратегијом Министарства за социјална
питања предвиђени су алтернативни начини збрињавања за
ове особе.
Најприхватљивији и економски најоправданији је
становање уз подршку.
Становање уз подршку је добар начин за превенцију
и институционализацију ових особа и омогућава:

-

интеграцију корисника у све нивое отворене средине;
смањење предрасуда околине, стручњака, родитеља
корисника услуга;
- индивидуални приступ, тј. подршку кориснику с
обзиром на његове индивидуалне потребе и капацитете;
Дневни боравак као место на коме се пружају
услуге подршке овим особама могу бити једна од услуга која
се пружа у комбинацији са другим услугама.
Комбинација услуга може се вршити у складу са
индивидуалним потребама корисника и уз сагласност
родитеља, стараоца и корисника.
Приликом развоја услуга подршке у дневном
боравку, мора се водити рачуна о опасности од
институционализације и сегрегације особа са инвалидитетом,
јер је дневни боравак, ипак, организациони облик који има
атрибуте институционалног збрињавања. Дневни боравак је
добро место за припрему ових особа за становање уз
подршку као и стручни надзор за касније становање.
Стручни тим дневног боравка би пружао услуге
мониторинга у имплементацији оваквих облика збрињавања.
За потребе особа са инвалидитетом у наредном
периоду потребно је обезбедити одређени број стамбених
јединица. .У једној стамбеној јединици може боравити
највише 4 особе.
13.4.

ИЗБЕГЛА И РАСЕЉЕНА ЛИЦА

На територији општине Бор тренутно живи 131
избеглица , 387 расељених лица са Косова и Метохије као и
67 повратника по Споразуму о реадмисији . Број избеглих
лица је био далеко већи.По попису из 2005 године број
избеглица је био 210 лица, а број ИРЛ -585 лица.
Велики број избеглица је изгубио статус избеглица
и има статус грађанина Бора док се незнатан број вратио у
раније место пребивалишта. Поред избеглица на територији
Бора борави и око 387 расељених лица, који су у статусу
сличном избегличком што се тиче стамбеног збрињавања.
У Бору је у периоду 1996-2007 године било 3
колективнa центra. Тренутно у Бору не постоји колективни
центар и један условно непризнати колективни центар
“Грађевинар“ у коме борави 7 избеглих лица. Процењује се
да од укупног броја, 131 избеглих и 387 расељених лица, њих
око 70%плаћа закупнину. Велики број избеглица је
заинтересован за стамбено збрињавање путем субвенција или
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трајног закупа, док је један део заинтересован за трајно
збрињавање путем откупа сеоских домаћинстава са
окућницом и стамбених јединица у згради намењеној трајном
збрињавању избеглица. Акционим планом за избеглице и
интерно расељена лица и лица враћена реадмисијом за
период 2013-2017 год. предвиђене су мере трајног
збрињавања на територији општине Бор.
У периоду 2006-2007 године за потребе избеглица
је Општина Бор и Дански савет за избеглице изградила
зграду са 15 стамбених јединица где је збринуто 76 лица - (
74 избеглица и 2 социјално угрожена лица) .
Откупом сеоских домаћинстава са окућницом
збринуто је у периоду 2006 -2014 године – 19 породица- 95
лица .
Адаптацијом постојећих стамбених јединица кроз
доделу грађевинског матертијала која су у власништву
избеглица и ИРЛ лица обезбеђено је 37 породица -111 лица.
У току 2015/2016 год. године биће изграђена
стамбена зграда за социјално сдтановање којом ће се
збринути још 15 породица избеглица са територије
РХрватске и БИХ. Процена је да да ће ту бити збринуто још
70 лица.
Такође у 2015 години планирана је куповина још 5
сеоских домаћинстава са окућницом .
Планирано је збрињавање вишечланих породица и
процена је да ће бити збринуто још 25 лица интерно
расељених са КИМ-е.
Средства за изградњу стамбене зграде , набавку
грађевинског материјала и куповину кућа са окућницом су
обезбеђена из донаторства у оквиру Регионалног прпограма
за збрињавање избеглица и из буџета општине Бор.
13.5.

ЛИЦА КОЈА НЕ МОГУ САМОСТАЛНО ДА
РЕШЕ СТАМБЕНО ПИТАЊЕ (ЗАПОШЉЕНА
ЛИЦА У УСТАНОВАМА, ЈАВНИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА И ИНСТИТУЦИЈАМА ОД
ЗНАЧАЈА)

је после 1970-их година), са релативно добрим показатељима
површине, квалитета градње, собности и опремљености
инсталацијама.
Старији
стамбени
фонд
захтева
реконструкцију/обнову, а нарочито у погледу површине и
структуре (броја соба), будући да око четвртине (26%)
настањених станова чине једнособни станови (укључујући и
посебне собе и гарсоњере). Успостављање одговарајућих
стандарда и норматива који би били обавезујући како за нову
градњу тако и за реконструкцију и обнову у одређеном
временском периоду и увођење и шира примена
подстицајних услова за реконструкцију и комунално
опремање, допринеће подизању укупног квалитета грађене
средине.
Део стамбеног фонда у појединим просторним
целинама је у већем обиму подстандардан, нарочито у
погледу нерегулисаног одвода отпадних вода (у просторној
целини VII не постоји насељска канализација).
Мањи станови (у погледу собности и површине)
који имају подстандардне перформансе, могу се
одговарајућом реконструкцијом и обновом приредити за
коришћење специфичних друштвених група које имају
потребу за становима умереног квалитета и мањих површина
(самачка домаћинства, студенти, становање привремено
присутних лица и сл.).
Високо учешће ненастањених станова (10%) може
се посматрати као један од потенцијала за побољшање услова
становања друштвених група са нерешеним стамбеним
питањем или субстандардним становањем1.
Потенцијал за стамбену изградњу је неизграђен
простор у оквиру просторних целина, нарочито V и VI, које
је неопходно претходно комунално опремити.
Основни циљ који се односи на унапређење
становања утврђен Просторним планом општине Бор и
Генералним урбанистичким планом Бора је:
Основни циљ је унапређење квалитета и услова
становања и развој нових зона становања. То подразумева:

Формирањем Комисије за задовољење стамбених
потреба Општине Бор у протеклом периоду извршена је
подела постојећих станова-стамбенмих јединица , младим
брачним паровима, кадровима од интереса за Општину Бор ,
лицима са инвалидитетом и тешко оболелим лицима у закуп
на одређено време , тзв. нужни смештај.
У претходном периоду додељена су 2 стана младим
брачним паровима и 8 стана је додељено кадровима од
значаја за општину Бор.
Пет стана је додељено родитељима са тешко
болесним или инвалидним лицем у породици.
Један стан је додељен истакнутој спортисткињи.
Такође постоје и станови који се додељују као
нужни смештај са закупом на одређени период до 6 месеци са
могућношћу продужетка уговора ( бр. таквих станова је од
70-100).

14. ПОТЕНЦИЈАЛИ И ОГРАНИЧЕЊА
Стамбени фонд на подручја Генералног плана је
новијег датума (преко половине стамбеног фонда изграђено

-

смањење подстандардних, а нарочито екстремно
лоших услова становања;

-

подизање нивоа уређености и инфраструктурне
опремљености;

-

обезбеђење минималних стандарда
становања за цело Планско подручје;

-

подизање економске ефикасности стамбеног фонда,
стандарда стамбених објеката, њихове околине,
режима одржавања и коришћења, реконструкције и
санације и сл.;

-

успостављање различите облика становања
контексту одрживог развоја градског подручја;

-

развој социјално-подржане програме становања;

-

унапређење система
стамбеног фонда;

-

успостављање обавезне примене услова за
доступност лицима са тешкоћама у кретању; и
примена прописа о енергетској ефикасности
приликом изграње нових објеката и реконструкције
изграђених стамбених зграда.

-

Општина Бор је финансирала изградњу 8 кућа у
низу у Насељу Бор II које ће бити подељене истој категорији
становништва.
Оштина Бор планира изградњу стамбених јединица
и оваквим видом расподеле би наставила и у будућем
периоду.

27. новембар 2015.

управљања

квалитета

у

и одржавања

Просторним планом оштине Бор и Генералним
урбанистичким планом Бора утврђени су следећи приоритети
у области становања:
1

Податке из пописа 2011. године о ненастањеним становима
треба узети са резервом с обзиром да има много
непријављених подстанара.
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-

уређење локација за нову стамбену изградњу
(просторне целине V и VI);
- санација и унапређење квалитета становања у
постојећем стамбеном фонду;
- побољшање услова становања ромског и другог
сиромашног становништва кроз наменске програме
изградње и/или реконструкције стамбених јединица
или активирања ненастањених и напуштених
станова; и
- контрола нове изградње, нарочито у погледу
поштовања минималних стандарда квалитета
изградње (и становања), односно диференцираних
стандарда и типологије становања у појединим
просторним целинама/подцелинама.
Стамбена изградња на градском подручју Бора била
је у протеклом периоду највећим делом плански усмеравана,
организована и контролисана, и то не само у делу
вишепородичног
становања,
већ
и
породичног
(индивидуалног) становања (насеље Металург, Бор 2, део
насеља на III километру, Ново Селиште). На градском
подручју готово да не постоје зоне бесправне стамбене
изградње, осим неколико мањих зона спонтано насталих
групација породичног становања.
Концепт развоја становања у планском периоду
обухвата унапређење постојећих и развој нових стамбених
капацитета. Унапређење се односи на: грађевинске
интервенције
(реконструкцију,
адаптацију,
санацију,
доградњу и изградњу нових стамбених објеката) и
функционалне промене (увођење пратећих и допунских
функција – образовање, услуге, рекреација и спорт, трговина,
пословање и др.).
План
нове
стамбене
изградње
и
реконструкције/обнове
постојећег
стамбеног
фонда
засниваће се на следећим критеријумима:

-

да свако домаћинство има стамбену јединицу (једно
домаћинство један стан, без обзира на власнички
статус);
да минимална стамбена површина по становнику
буде 20-24 m2, односно просечна површина
стамбене јединице 70 m2; и
да стамбене јединице буду опремљене најмање на
нивоу минималних стандарда (вода, струја,
канализација, кухиња и купатило, адекватан кровни
покривач и столарија, и др.) и да задовољавају
стандарде енергетске ефикасности објеката.

Пројекције становништва и домаћинстава, дате у
две варијанте имају следеће последице у области становања:
(1) у првој варијанти предвиђа се стагнација
становништва, која за последицу има мањи притисак и
потражњу за новим стамбеним јединицама; и
(2) у другој варијанти се предвиђа повећање броја
становника које за последицу има повећање потражње за
новим становима, нарочито рачунајући на побошање
квалитета становања (веће површина по кориснику,
квалитетнији објекти и др.).
У просторним целинама I – III je висок ниво
изграђености и у том делу градског подручја нема слободног
простора за нову стамбену изградњу. Просторна целина IV
је, такође, у целости изграђена мада са мањим нивом
изграђенсоти/заузетости простора. За потребе повећања
стамбених капацитета – изградњу стамбених објеката,
породичног и вишепородичног типа, резервисане су
површине у просторним целинама V и VI.
Посматрано у односу на укупан биланс, површине
са претежном наменом становања ће заузимати укупно 433, 8
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ha (32, 4% од укупне површине Генералног плана), што у
односу на постојеће стање представља повећање за 93, 2 ha.
У оквиру просторне целине VI резервисане су
површине за становање (48 ha) које ће се реализовати у
постпланском периоду.
14.1.

ГУСТИНЕ НАСТАЊЕНОСТИ И
ГУСТИНЕ СТАНОВАЊА

У оквиру свих просторних целина дефинисане су
зоне становања према планираним густинама насељености и
типу становања (Табеле 9, 10 и 11).
Према нето густини насељености (број становника у
односу на површине са претежном наменом становање, без
саобраћаја и других намена) заступљене су: зоне становања
малих густина до 150 ст/ha и зоне становања средњих
густина 150-300 ст/ha.
Зоне становања малих густина заузимаће око 340
ha (или 78, 4% површина са претежном наменом становања).
Заступљено је у свим просторним целинама и са значајним
разликама у погледу густина насељености. Најмање просечне
нето густине насељености су у просторним целинама VI и
VII (33 и 25 ст/ha). У просторним целинама IV и V просечне
нето густине насељености се крећу од 50 ст/ha (просторна
целина V) до 83 ст/ha (просторна целина IV), односно,
просечне нето густине становања 16 и 20 станова/стамбених
јединица по хектару. Највеће нето густине насељености
имају просторне целине I и II (96 и 93 ст/ha), односно, 43 и 41
станова по хектару, и за разлику од осталих целина
обухватају и вишепородично становање (зоне рудничке
колоније).
Становање средњих густина заузимаће око 94 hа,
односно око 22% од укупних површина са претежном
наменом становање. Заступљено је у свим просторним
целинама, осим у целинама VI и VII. Просечне нето густина
насељености крећу се од око 200 ст/hа у просторној целини I
до око 300 ст/hа у просторним целинама IV и V. Просечне
нето густине становања су у распону од 68 и 79 станова/ха
(просторне целине I и II), 105 и 111 станова/hа (III и V) до
118 станова/hа у просторној целини IV.
Према типу становања издвајају
вишепородичног и породичног становања.

се

зоне

Зоне вишепородичног становања заузимаће око 128
ha (30% површина са претежном наменом становања), а
породично становање око 306 ha. У просторнoj целине III,
заступљено је искључиво вишепородично становање,
доминира у просторној целини I (72% од укупне намене са
претежним становањем), око 54% у просторној целини II, а
најмање учешће овог типа становања је у просторим
целинама IV и V (35% и 28%). У просторним целинама VI и
VII заступљено је искључиво породично становање (у
просторној целини VII – Брестовац постоје 2 стамбена
објекта вишепородичног становања).
14.2.

ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И
САНАЦИЈА СТАМБЕНИХ ЗОНА

Планирана (нова) стамбена изградња
Изградња нових стамбених капацитета планира се
првенствено у просторним целинама V и VI.
У просторној целини V резервисано је 22, 4 ha, од
тога 8, 4 ha за вишепородично становање и 14 ha за
породично становање. Зона вишепородичног становања је у
наставку стамбеног блока Новог градског центра, са
планираним нето густинама насељености од 300 ст/ha и
објектима спратности П+4+Пк. У зони породичног
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становања планира је густина од 40 ст/ha и парцелама од 5-10
ари.
У просторној целини VI за нову стамбену изградњу
резервисано је 69, 7 ha и то само за породично становање на
парцелама површине 5-10 ари и нето густинама насељености
од 36 ст/ha. У делу ове зоне издвојена је целина (23, 4 ha) за
становање вишег стандарда окућнице – парцеле површине
10-15 ари, нето густине насељености 33 ст/ha.
За све зоне планиране стамбене изградње обавезна
су геотехничка истраживања носивости земљишта.
14.3.
РЕКОНСТРУКЦИЈА И САНАЦИЈА
НАСЛЕЂЕНИХ СТАМБЕНИХ ЗОНА
У просторним целинама I – IV нема слободних
површина за нову стамбену изградњу. У зависности од типа,
услова и квалитета становања, унапређење становања
оствариће се урбаном реконструкцијом (адаптацијом,
доградњом, надградњом, заменом старих објеката,
побољшањем комуналне опремљености, развојем пратећих
садржаја, пренаменама у друге компатибилне садржаје и др).
Унапређење услова становања приказано је према
типовима и оствареним условима становања.
1) Вишепородично становање
Вишепородично становање заузима око 120 ha,
односно нешто више од трећине (35%) од укупне површине
са претежном наменом становање.
Развој вишепородичног становања почео је
изградњом рудничких колонија, почетком 20. века. Објекти
„рудничке колоније“, формирани у ортогоналној шеми
грађења, представљају типске приземне и једноспратне
зграде са два, четири до шест станова. Налазе се у
просторним целинама I, II и III, предствљају део урбаног
наслеђа из почетних фаза развоја града. У зони градског
центра, између улица М. Пијаде и Ђ. Ђаковића и почетка
улице 3. октобра (просторна целина III) налази се групација
(око 40) аутентичних приземних објеката. Реконструкција
ове целине, као дела урбаног наслеђа, мора се спроводити у
складу са условима надлежног Завода за заштиту споменика
културе. Постоји могућност пренамене стамбених у пословне
објекте.
Зоне вишепородичног становања са већинским
учешћем објеката , рудничких колонија“ у просторним
целинама I и II карактерише мала нето густине насељености,
мале стамбене јединице, лоша комунална опремљеност, а
већина становника има екстремно лоше услове становања.
У просторној целини I ова зона се налази између
улица В. Караџића, Д. Мишовића, Д. Обрадовића и Авалске,
са западне стране и улице Кестенова до краја, са источне
стране. Целина је формирана у ортогоналној шеми. Осим
приземних и објеката са приземљем и једним спратом из
периода развоја рудничких колонија, у каснијим фазама
грађени су („уметани“ између два објекта) вишеспратни
објекти (П+3, П+4). Нето густина насељености креће се од
80-130 ст/ha, а нето густина становања око 50 станова/ha.
Просечна величина стана је око 40 m2, а просечна стамбене
површина по становнику 16 m2 (у појединим деловима и 10
m2).
Реконструкција/обнова и санација стамбених
објеката у овој зони (доградња, спајања стамбених јединица,
односно побољшање услова становања у субстандардним
становима) спроводиће се према упутствима надежног
Завода за заштиту споменика културе. Овим радовима,
очекује се и смањење броја стамбених јединица, али
повећање стамбене површине по становнику са садашњих 16
m2, која је и најнижа на подручју Генералног плана, на 20
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m2. У североисточном делу ове целине (на ободу копа и у
зони потенцијалног клизишта) станови су углавном исељени,
али се у њих настанило сиромашно, углавном ромско
становништво. Ово је једна од потенцијалних зона за
исељавање према урађеним анализама локалне самоуправе у
оквиру пројекта Министарства животне средине, рударства и
просторног планирања током 2011. и 2012. године.
У
просторној целини
II,
зона
сличних
карактеристика (објекти рудничке колоније са „уметнутим“
вишеспратним објектима) налази се између улица Ф.
Филиповића и В. Пелагића, Д. Туцовића и Тимочке буне
(Старо Селиште). Густина насељености је око 100 ст/ha, нето
густином становања од око 45 станова/ha. Просечан величина
стана је око 47 m2, а просечна стамбене површина по
становнику 18 m2. Рeконструкција/обнова и санација
спроводиће се по принципима као и у просторној целини I,
тако да се очекује смањење стамбених јединица, а повећање
просечне стамбене површине по становнику на минимално
22 m.

Зона вишепородичног становања са централним
активностима, формирана између улица Н. Пашића, М.
Пијаде, 3. октобра и Зеленог булевара (просторнe целине III и
IV) најгушће је насељена стамбена целина на подручју
Генералног плана (у просеку око 250 ст/ha, а у појединим
деловима и преко 300 ст/ha). Ову зону карактерише
присуство централних садржаја. У потезу дуж саобраћајница
развијене су комерцијалне и пословне активности, а у
унутрашњости зоне објекти јавних служби и услуга
(образовање, култура, услуге, спортско-рекреативни терени,
угоститељски и други садржаји). Формирани су компактни
блокови или отворени блокови (слободностојећи објекти).
Спратност објеката се креће од П+3 до П+8 (један објекат
П+11, угао улица Зелени булевар и генерала Павла Илића), а
просечна нето густина становања варира између 130 и 150
станова/hа. Просечна површина стана је око 55 m2.
У овој зони се очекује наставак процеса пренамене
једног броја стамбених јединица у пословање.
Зона вишепородичног становања у оквиру
пословања, формирана је између улица 1. маја, Н. Пашића и
Ј. Дучића (просторна целина III) . Карактерише је значајно
учешће приземних објеката, вишеспратни објекти су од П+2
до П+4. Просечна површина стана је око 45 m2, а просечна
површина по становнику 19 m2. Планира се реконструкција и
санација стамбеног фонда. Могуће су доградње и надградње
приземних објеката, уз могућност развоја пословних
активности.
Зоне са најбољим условима и квалитетом
вишепородичног становању су у насељима на „III
километру“ (просторна целина IV) и „Нови градски центар“
(просторна целина V).
Вишепородично становање у насељу на III
километру (просторна целина IV) формирано је по принципу
отворених блоква, са уређеним зеленим површинама.
Спратност објеката између улица Омладинских бригада и
Зеленог булевара и улица Девете бригаде и Тимочке
дивизије, због нагиба терена креће се од од П + 4 до П + 7. У
делу улице Омладинских бригада је групација објеката у
низу (П +1). Нето густина насељености износи 250 ст/ha, а
нето густина становања 118 станова по хектару. Могућа је
пренамена стамбених јединица у приземљу за пословне и
комерцијалне делатности.
Зона вишепородичног становања „Нови градски
центар“ (просторна целина V) најновијег је датума (изграђена
последњих 10-15 година). Изграђен је као затворени блок,
спратност објеката је П+4, са комерцијалним и пословним
садржајима у приземљу. Нето густина насељености је око
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280 ст/ha, а нето густине становања 106 станова по хектару.
Просечна површина стана је око 70 m2.

(Металург) до 21 стамбене јединице по хектару у насељу на
IV километру.

У оквиру унапређења услова становања је и развој
социјално подржаног становање (социјално становање)
које треба да покрије потребе друштвених група са
нерешеним стамбеним питањем или субстандардним
становањем. За сада постоји један објекат социјалног
становања изграђен за смештај интерно расељених лица са
Косаова у делу „Новог градског центра“.

Ово су зоне са најквалитетнијим условима
становања, како у погледу величине стамбених јединица,
тако и комуналне опремљености. Осим одржавања стамбених
објеката и, евентуалних адаптација, у овим зонам се не
планира нова стамбена изградња, осим, у просторној целини
VI, као и у просторној целини V (око градске пекаре).

У просторној целини III, резервисана је површина
(око 2, 5 ha) за изградњу социјалних станова за измештање
корисника из неусловних и нехигијенских насеља,
формираних у напуштеним/ исељиним становима рударске
колоније (Стари центар – просторна целина I; Старо селиште
– просторна целина II) или баракама грађевинских предузећа
(Рудар – просторна целина III) и насељеним претежно
ромском популацијом. Локацију је предложила општинска
управа16.
16 У оквиру пројекта за унапређење становања
Рома које је спроводило Министарство животне средине,
рударства и
Значајна резерва за побољшање услова становања
сиромашних, депривираних група и породица без станова
налази се у знатном броју ненастањених станова (привремено
ненастањених станова је 1.936 и напуштених 414). Општина
има интерес да активира коришћење ових станова. Могући су
различити модалитети за подстицање њиховог активног
коришћења. Један је формирање Општинског фонда за откуп
ненастањених станова који би имали статус социјалног
становања и били намењени за различите друштвене групе
слабијег имовинског стања, као што су: младе породице са
децом, млади самци и брачни парови који ће на овај начин
бити подржани да остану и раде у Бору, заједнице становања
за лица са посебним потребама, сиромашне породице и друге
рањиве друштвене групе.
2) Породично становање
Породично становање је заступљенији облик
становања на градском подручју – заузима око 220 ha (65%
од укупних површина са претежном наменом становање).
Заступљено је у свим просторним целинама. У просторним
целина VI и VII (у планском периоду) присутан је само овај
тип становања, а у осталим просторним целинама најмање је
заступљен у просторној целини I (26% од укупних површина
са претежном наменом становања), а највише у просторној
целини V (72%). Просечна нето густина настањености у
зонама породичног становања је 54 ст/ha, а просечна нето
густина становања је 21 стан/hа.
Према карактеритикама – начину изградње и
просторној позицији издваја се неколико облика породичног
становања.
Породично становање у плански формираним
зонама. Објекти породичног становања у насељима Бор 2
(просторна целина VI), Маталург и део насеља на „III
километру“ (просторна целина IV) и Ново Селиште
(просторна целина II) плански су грађени. Површина парцеле
се креће између 5 и 7 ари. Спратност објеката је углавном
П+1(+Пк). Нето густина насељености у Бору 2 је између 25 и
28 ст/ha, Новом Селишту 44 ст/ha, Металургу 48 ст/ha, делу
насеља на IV километру 78 ст/ha, док се нето густина
становања креће између 11 (Бор 2), 17 (Ново Селиште), 19

Породично становање у зони пословања
заступљено је у просторној целини V. Обухвата „Слатинско“
насеље (формирано поред пута за Слатину и Заграђе), које је
углавном грађено плански. Граничи се са мешовитим
привредним зонама и градским спортским центром.
Површине парцела су између 5 и 7 ари, а просечна нето
густина насељености се креће између 30 и 40 становника по
хектару, одосно нето густина становања је око 14 станова по
хектару.
У овој просторној целини постоји још неколико
зона спонтаног породичног становања, поред пута за Зајечар.
Величина парцеле варира између 10 до 20 ари, а густина
насељености је око 30 ст/ha. Планирана је санација ових
насеља, могућа је замена старих стамбених објеката,
адаптација, доградња, као и развој привредних активности
(МСП, услуге).
Рурално-урбано
породично
становање
заступљено је у просторној целини VII (Брестовац).
Карактерише га недовољна комунална опремљеност (не
постоји канализација), одвод отпадних вода врши се путем
сенгрупа. Густина насељености се креће између 17 и 21 ст/ha.
Величина парцела варира, у највећем делу парцеле су мале –
до 5 ари, а само у појединим, периферним деловиманешто
веће (5 и 10 ари). У центру, поред парка, налазе се и два
стамбена објекта (П+2) вишепородичног становања. Такође,
у овој просторној целини је највећа просечна стамбена
површина по становнику (34, 5 m2) и надпросено је учешће
ненастањених станова (21%). Део становништва бави се
пољопривредом, па на већини парцела/окућница, поред
стамбеног, постоје и помоћни и економски објекти намењени
пољопривреди.
Укључивањем ове целине у градско подручје Бора
доћи ће до постепене трансформације руралног у урбани тип
становања.
Зоне спонтаног породичног становања, поред
поменутих у просторној целини V, заступљене су у
релативно малом обиму, углавном у периферним деловима
просторних целина I, II и VI. Формиране су поред
саобраћаница, у окружењу пољопривредних и шумских
површина. Парцеле су веће, између 10, а поједине и преко 40
ари (просторна целина VI), односно између 8 и 15 ари у
насељу у Хомељској улици (просторна целина I). Такође, на
већини парцела/окућница формиране су баште (повртарство),
на појединим и пластеници, имају изграђене помоћне и
економске објекте намењене пољопривреди.
У овим зонама предвиђа се комунално опремање
насеља, као и доградња и санација постојећих објеката. Није
предвиђено формирање нових грађевинских парцела.
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Скица Х: Породично и вишепородично становање (Извор: Генерални урбанистички план Бора)
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- уређење локација за нову стамбену изградњу (просторне
целине V и VI);
- санација и унапређење квалитета становања у постојећем
стамбеном фонду;
- побољшање услова становања ромског и другог
сиромашног становништва кроз наменске програме изградње
и/или реконструкције стамбених јединица или активирања
ненастањених и напуштених станова; и
- контрола нове изградње, нарочито у погледу поштовања
минималних стандарда квалитета изградње (и становања),

27. новембар 2015.

односно диференцираних стандарда и типологије становања
у појединим просторним целинама /подцелинама.
Постојањем оваквог документа очекује се обезбеђивање
квалитетног и приступачног
становања у Бору са адекватним условима живљења у
заједници. Општина Бор ће у складу са приоритетима, кроз
партиципацију или одређене пројектне активности покушати
да обезбеди одређена финансијска средства.
Неопходно је увођење ефикансе стамбене политике као и
дефинисање и успостављање сталног извора финансирања ,
разрађене
процедуре
и
развој
институционалне
инфраструктуре .

602

БРОЈ 24

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“

387
На основу члана 159. став 2. тачка 4. Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр.72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично
тумачење и 68/15) и члана 43. Статута општине Бор
(„Службени лист општине Бор“, бр. 6/15 – пречишћен текст),
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 27.
новембра 2015 . године, донела је
ОДЛУКУ
О НАДОКНАДИ ТРОШКОВА СМЕШТАЈА
УЧЕНИЦИМА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
Члан 1.
Овом oдлуком утврђују се услови и начин
одобравања надокнаде трошкова смештаја ученицима са
сметњама у развоју, лица која могу остварити право,
поступак остваривања права, као и друга питања од значаја
за стицање и коришћење права.
Члан 2.
Право у смислу ове oдлуке подразумева надокнаду
трошкова смештаја ученика са сметњама у развоју који нису
корисници интернатског смештаја.
Члан 3.
Лица која могу остварити право у смислу ове
одлуке су ученици са сметњама у развоју који имају
пребивалиште на територији општине Бор, који се школују у
основним школама ван територије општине Бор и за које не
постоји могућност смештаја у дом ученика – интернат, а на
основу мишљења и препоруке Интерресорне комисије, за
сваки конкретан случај.
Члан 4.
Надокнада трошкова смештаја се утврђује у висини
износа по уговору о закупу, а навише до 20.000,00 динара
месечно.
Члан 5.
Право на надокнаду трошкова смештаја остварује се
на основу поднетог захтева од стране родитеља - старатеља
ученика који непосредно брине о детету. Захтев се подноси
Општинској управи Бор - Одељењу за привреду и друштвене
делатности.
Уз захтев се прилаже следећа документација :
- извод из матичне књиге рођених за дете,
- уверење о пребивалишту за ученика и лична карта
за родитеља,
- потврда о похађању школе за текућу школску
годину,
- мишљење Интерресорне комисије да је ученик
особа са сметњама у развоју и о потреби уписа ученика у
конкретну школу, у складу са законским прописима,
- потврда школе да
нема у свом саставу
интернатски смештај или акт којим је одбијен пријем у дом;
-уговор о закупу који се односи на смештај, оверен
у суду.
Члан 6.
Решење о одобравању надокнаде трошкова
смештаја доноси начелник Општинске управе општине Бор.
О извршењу решења стара се Одељење за финансије
Општинске управе Бор.
Право на надокнаду трошкова смештаја се признаје
од првог дана наредног месеца од дана поднетог захтева, а
најдуже за текућу школску годину.
Члан 7.
Корисник права је дужан да пријави сваку промену
која је од утицаја на остваривање права најкасније у року од
15 дана од дана настале промене.
Корисник права који не пријави промену у року из
става 1. овог члана дужан је да накнади штету у складу са
законом.
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Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Бор“, a
примењиваће се од 01.01.2016. године.
Број: 560-78/2015-I
У Бору, 27. новембра 2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Душан Марковић, с.р.
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На основу члана 100. Закона о заштити животне
средине ("Службени гласник РС" бр.135/04 36/09 -др.закон,
72/09-др.закон и 43/11-одлука УС), члана 43. Статута
општине Бор ("Службени лист општине Бор", бр. 6/15 –
пречишћен текст) и члана 7. Одлуке о оснивању буџетског
фонда за заштиту животне средине општине Бор ("Службени
лист општине Бор", бр. 5/10), а по прибављеној сагласности
Министарства пољопривреде и заштите животне средине
број: 401-00-174/2015 од 6.10.2015. године, Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 27. новембра 2015.
године, донела је
ПРОГРАМ
О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ БОР ЗА 2015. ГОДИНУ
1. У Програму коришћења средстава Буџетског
фонда за заштиту животне средине општине Бор за 2015.
годину („Службени лист општине Бор“, бр. 9/15) у тачки 3.
подтачки 3.1 после алинеје девет додаје алинеја десет која
гласи:
''- Израда пројектно-техничке документације
потребне за изградњу постројења за пречишћавање
комуналних отпадних вода.''
2. Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу општине Бор".
Број: 501-274/2015-I
У Бору, 27. новембра 2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Душан Марковић, с.р.
389
На основу члана 43. Статута општине Бор
(„Службени лист општине Бор“, бр. 6/15-пречишћен текст) и
члана 15. Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом
одговорношћу „Бизнис инкубатор центар Бор“ Бор
(„Службени лист општина“, бр. 19/06, 1/07 и 10/07 и
„Службени лист општине Бор“, бр. 10/08, 9/09, 6/10, 6/11 и
9/11), Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 27.
новембра 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама
Пословног плана Друштва са ограниченом
одговорношћу „Бизнис инкубатор центар Бор“ Бор
за 2015. годину
I
Даје се сагласност на Одлуку о изменама и
допунама
Пословног плана Друштва са ограниченом
одговорношћу „Бизнис инкубатор центар Бор“ Бор за 2015.
годину који је донео директор Друштва са ограниченом
одговорношћу „Бизнис инкубатор центар Бор“ Бор, дана
12.11.2015. године, под бројем 150/2015.
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II
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине

27. новембар 2015.

Број: 022-142 /2015-I
У Бору, 27. новембра 2015. године

Бор''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
Број:
022-145/2015-I
У Бору, 27. новембра 2015. године

ПРЕДСЕДНИК,
Душан Марковић, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Душан Марковић, с.р.
390
На основу члана 50. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, бр. 119/12, 116/13 - аутентично
тумачење и 44/14 - др. закон) и члана 43. Статута општине
Бор („Службени лист општине Бор“, бр. 6/15/- пречишћен
текст), Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана
27. новембра 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм о изменама Програма
пословања Јавног комуналног предузећа „3. октобар“
Бор за 2015. годину
I
Даје се сагласност на
Програм о изменама
Програма пословања Јавног комуналног предузећа „3.
октобар“ Бор за 2015. годину, који је донео Надзорни одбор
Јавног комуналног предузећа „3.октобар“, на седници
одржаној 21.10.2015. године, под бројем 947.

392
На основу члана 50. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, бр. 119/12, 116/13 - аутентично
тумачење и 44/14 - др. закон) и члана 43. Статута општине
Бор („Службени лист општине Бор“, бр. 6/15 – пречишћен
текст), Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана
27. новембра 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама
Програма пословања Јавног комуналног предузећа
„Топлана“ Бор за 2015. годину
I
Даје се сагласност на Одлуку о изменама и
допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа
„Топлана“ Бор за 2015. годину, коју је донео Надзорни одбор
Јавног комуналног предузећа „Топлана“ Бор, на седници
одржаној 20.11.2015. године, под бројем: 17/1.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине
Бор''.
Број: 023-90/2015-I
У Бору, 27. новембра 2015. године

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Душан Марковић, с.р.

Број: 023-88/2015-I
У Бору, 27. новембра 2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Душан Марковић, с.р.

391
На основу члана 50. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, бр. 119/12, 116/13 - аутентично
тумачење и 44/14 - др. закон) и члана 43. Статута општине
Бор („Службени лист општине Бор“, бр. 6/15 – пречишћен
текст), Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана
27. новембра 2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм о изменама Програма
пословања Јавног предузећа „Борски туристички
центар“ Бор за 2015. годину
I
Даје се сагласност на Програм о изменама Програма
пословања Јавног предузећа „Борски туристички центар“ Бор
за 2015. годину, коју је донео Надзорни одбор Јавног
предузећа „Борски туристички центар“ Бор, на седници
одржаној 30.10.2015. године, под бројем 907/2015.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине
Бор''.

393
На основу члана 50. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, бр. 119/12, 116/13 - аутентично
тумачење и 44/14 - др. закон) и члана 43. Статута општине
Бор („Службени лист општине Бор“, бр. 6/15-пречишћен
текст), Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана
27. новембра 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм о изменама Програма
коришћења буџетске помоћи -субвенција Јавног
предузећа „Борски туристички центар“ Бор за 2015.
годину
I
Даје се сагласност на
Програм о изменама
Програма коришћења буџетске помоћи -субвенција Јавног
предузећа „Борски туристички центар“ Бор за 2015. годину,
који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Борски
туристички
центар“
Бор,
на
седници
одржаној
30.10.2015.године, под бројем 905/15.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине
Бор''.
Број: 022-141/2015-I
У Бору, 27. новембра 2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Душан Марковић, с.р.
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394
На основу члана 49. Закона о јавним предузећима
(''Службени гласник РС'', бр.119/12, 116/13 - аутентично
тумачење и 44/14 - др. закон), члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15–пречишћен текст) и
члана 1. Одлуке о уплати дела нето добити јавних предузећа
и привредног друштва у буџет општине Бор (''Службени лист
општине Бор'', бр. 9/15), Скупштина општине Бор, на
седници одржаној дана 27. новембра 2015. године донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о расподели добити за
2014. годину Јавног предузећа „Зоолошки врт“ Бор

27. новембар 2015.

општине Бор да донесе решење о разрешењу директора Дома
здрваља Бор.
На основу изнетог Скупштина општине је одлучила
као у диспозитиву овог решења.
Поука о правном средству: Против овог решења
може се покренути спор тужбом. Тужба се предаје Вишем
суду у Зајечару непосредно или преко поште.

Број: 022-168/2015-I
У Бору, 27. новембра 2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР

I
Даје се сагласност на Одлуку о расподели добити за
2014.годину Јавног предузећа „Зоолошки врт“ Бор коју је
донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Зоолошки врт“
Бор, број: 416 од 03.11.2015. године.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине
Бор''.
Број: 022-144/2015-I
У Бору, 27. новембра 2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Душан Марковић, с.р.
395
На основу члана 130. и члана 135. Закона о
здравственој заштити (''Службени гласник РС'', бр.107/05,
72/09-др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 и 45/13-др.закон и
93/14.), члана 192. Закона о општем управном поступку
(''Службени лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени гласник
РС'', бр. 30/10) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени
лист општинe Бор'', бр. 6/15- пречишћен текст), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 27. новембра 2015.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу директора Дома здравља Бор
I
Спец.др.мед. Мирослав Карабашевић, из Бора,
разрешава се дужности директора Дома Здравља Бор,
даном доношења овог решења.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.
Образложење
Скупштина општине Бор је, Решењем број: 02239/2015-I од 16.04.2015. године, именовала спец.др. мед.
Мирослава Карабашевића, из Бора, за директора Дома
здравља Бор, на период од четири године.
Чланом 135. Закона о здравственој заштити
регулисано је да дужност директора здравствене установе
престаје истеком мандата и разрешењем.
У протеклом периоду спец.др. мед. Мирослав
Карабашевић, као директор ове установе исказао је слабост у
руковођењу и несавесно је извршавао своје обавезе, а и
присутно је незадовољство грађана пружањем здравствених
услуга, као и лоша сарадња са Општом болницом Бор.
Општинско веће општине Бор, је сагласно својим
овлашћењима из члана 46. Закона о локалној самоуправи(
''Службени гласник РС'', бр. 129/07 и 83/14- др. закон) и
члана 67. Статута општине Бор (''Службени лист општинe
Бор'', бр. 6/15- пречишћен текст), предложило Скупштини

ПРЕДСЕДНИК,
Душан Марковић, с.р.
396
На основу члана 130.
Закона о здравственој
заштити (''Службени гласник РС'', бр.107/05, 72/09-др.закон,
88/10, 99/10, 57/11, 119/12 и 45/13-др.закон и 93/14.), члана
192. Закона о општем управном поступку (''Службени лист
СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени гласник РС'', бр. 30/10) и
члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист општинe
Бор'', бр. 6/15- пречишћен текст), Скупштина општине Бор,
на седници одржаној дана 27. новембра 2015. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора
Дома здравља Бор
I
Именује се др Злата Марковић, специјалиста опште
медицине, из Бора, за вршиоца дужности директора Дома
здравља Бор, на период од шест месеци, почев од дана
доношења овог решења.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.
Образложење
Досадашњи директор Дома здравља Бор, спец.др.
мед. Мирослав Карабашевић, из Бора, разрешен је дужности
директора Дома здравља Бор.
Није расписан јавни конкурс за именовање
директора Дома здравља Бор, и код таквог стања и ради
спречавања настанка материјалне штете, потребно је
именовати вршиоца дужности директора Дома здравља Бор,
у складу са чланом 134. Закона о здравственој заштити
(''Сужбени гласник РС'', бр.107/05,72/09- др.закон, 88/10,
99/10, 57/11, 119/12 и 45/13-др. закон и 93/14).
Општинско веће општине Бор предложило је др
Злату Марковићу, специјалисту опште медицине, из Бора, да
се именује за вршиоца дужности директора Дома здравља
Бор.
Имајући у виду напред наведено, као и да
предложени кандидат испуњава све услове, Скупштина
општине Бор, одлучила је као у диспозитиву овог решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог
решења може се покренути спор тужбом. Тужба се предаје
Вишем суду у Зајечару непосредно или преко поште.

Број: 022-169/2015-I
У Бору, 27. новембра 2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Душан Марковић, с.р.
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397
На основу члана 35. Закона о јавним предузећима
(''Службени гласник РС'', бр. 119/12, 116/13-аутентично
тумачење и 44/14-др. закон), члана 192. Закона о општем
управном поступку (''Службени лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01 и
''Службени гласник РС'', бр. 30/10) и члана 43. Статута
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15пречишћен текст), Скупштина општине Бор, на седници
одржаној дана 27. новембра 2015. године, донела је

398
На основу члана 42. Закона о јавним предузећима
(''Службени гласник РС'', бр. 119/12, 116/13-аутентично
тумачење и 44/14-др. закон), члана 192. Закона о општем
управном поступку (''Службени лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01 и
''Службени гласник РС'', бр. 30/10) и члана 43. Статута
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15пречишћен текст), Скупштина општине Бор, на седници
одржаној дана 27. новембра 2015. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о престанку мандата вршиоца дужности директора
Јавног предузећа за стамбене услуге ''Бор'' Бор

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању вршиоца дужности директора
Јавног предузећа за стамбене услуге ''Бор'' Бор

I
Горану Петровићу, дипломираном машинском
инжењеру, из Бора, престаје мандат вршиоца дужности
директора Јавног предузећа за стамбене услуге ''Бор'' Бор,
због истека мандата даном доношења овог решења.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.

I
Именује се Горан Петровић, дипломирани
машински инжењер, из Бора, за вршиоца дужности
директора Јавног предузећа за стамбене услуге ''Бор'' Бор, на
период до момента ступања на дужност директора Јавног
предузећа за стамбене услуге ''Бор'' Бор, изабраног на основу
Јавног конкурса, а најдуже шест месеци почев од дана
доношења овог решења.

Образ ложење
Скупштина општине Бор је Решењем број: 02262/2015-I од 25.5.2015. године (''Службени лист општине
Бор'', бр. 11/15) именовала Горана Петровића, дипломираног
машинског инжењера, за вршиоца дужности директора
Јавног предузећа за стамбене услуге ''Бор'' Бор, на период
који није дужи од шест месеци у складу са чланом 42. Закона
о јавним предузећима, почев од дана доношења решења о
његовом именовању за вршиоца дужности директора.
Имајући у виду горе наведено, Горану Петровићу,
дипломираном машинском инжењеру, истекао је мандат од
шест месеци на који је именован.
Општинско веће општине Бор је, сагласно својим
овлашћењима из члана 46. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07 и 83/14-др. закон) и
члана 67. Статута општине Бор (''Службени лист општине
Бор'', бр. 6/15-пречишћен текст), предложило Скупштини
општине Бор да донесе решење о престанку мандата вршиоца
дужности директора Јавног предузећа за стамбене услуге
''Бор'' Бор.
Сходно напред наведеном, Скупштина општине
Бор, одлучила је као у диспозитиву овог решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог
решења може се покренути спор тужбом. Тужба се предаје
Вишем суду у Зајечару непосредно или преко поште.
Број: 022-170/2015-I
У Бору, 27. новембра 2015. године

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.
Образл ожењ е
Досадашњем вршиоцу дужности директора Јавног
предузећа за стамбене услуге ''Бор'' Бор, Горану Петровићу,
из Бора, престао је мандат вршиоца дужности директора
Јавног предузећа за стамбене услуге ''Бор'' Бор, због истека
мандата.
Није расписан јавни конкурс за именовање
директора Јавног предузећа за стамбене услуге ''Бор'' Бор и
код таквог стања, а ради спречавања настанка материјалне
штете, потребно је поново именовати вршиоца дужности
директора Јавног предузећа за стамбене услуге ''Бор'' Бор у
складу са чланом 42. Закона о јавним предузећима.
Општинско веће општине Бор предложило је
Горана Петровића, дипломираног машинског инжењера, из
Бора, да се поново именује за вршиоца дужности директора
Јавног предузећа за стамбене услуге ''Бор''.
Сходно напред наведеном Скупштина општине Бор
одлучила је као у диспозитиву овог решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог
решења може се покренути спор тужбом. Тужба се предаје
Вишем суду у Зајечару непосредно или преко поште.
Број: 022-171/2015-I
У Бору, 27. новембра 2015. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Душан Марковић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК,
Душан Марковић, с.р.
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На основу члана 35. Закона о јавним предузећима
(''Службени гласник РС'', бр. 119/12, 116/13-аутентично
тумачење и 44/14-др. закон), члана 192. Закона о општем
управном поступку (''Службени лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01 и
''Службени гласник РС'', бр. 30/10) и члана 43. Статута
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15пречишћен текст), Скупштина општине Бор, на седници
одржаној дана 27. новембра 2015. године, донела је

400
На основу члана 42. Закона о јавним предузећима
(''Службени гласник РС'', бр. 119/12, 116/13-аутентично
тумачење и 44/14-др. закон), члана 192. Закона о општем
управном поступку (''Службени лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01 и
''Службени гласник РС'', бр. 30/10) и члана 43. Статута
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15пречишћен текст), Скупштина општине Бор, на седници
одржаној дана 27. новембра 2015. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о престанку мандата вршиоца дужности директора
Јавног предузећа ''Зоолошки врт'' Бор

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању вршиоца дужности директора
Јавног предузећа ''Зоолошки врт'' Бор

I
Мирјани
Марић,
дипломираном
инжењеру
пољопривреде, из Бора, престаје мандат вршиоца дужности
директора Јавног предузећа ''Зоолошки врт'' Бор, дана
29.11.2015. године због истека мандата.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном листу општине Бор.

I
Именује се Мирјана Марић, дипломирани инжењер
пољопривреде, из Бора, за вршиоца дужности директора
Јавног предузећа ''Зоолошки врт'' Бор, на период до момента
ступања на дужност директора Јавног предузећа ''Зоолошки
врт'' Бор, изабраног на основу Јавног конкурса, а најдуже
шест месеци почев од 30.11.2015. године.

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

Образ ложење
Скупштина општине Бор је Решењем број: 02271/2014-I од 25.5.2015. године (''Службени лист општине
Бор'', бр. 11/15) именовала Мирјану Марић, дипломираног
инжењера пољопривреде, за вршиоца дужности директора
Јавног предузећа ''Зоолошки врт'' Бор, на период који није
дужи од шест месеци у складу са чланом 42. Закона о јавним
предузећима, почев од 29.05.2015. године.
Имајући у виду горе наведено, Мирјани Марић,
дипломираном инжењеу пољопривреде, истиче мандат од
шест месеци на који је именована, дана 29.11.2015. године.
Општинско веће општине Бор је, сагласно својим
овлашћењима из члана 46. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07 и 83/14-др. закон) и
члана 67. Статута општине Бор (''Службени лист општине
Бор'', бр. 6/15- пречишћен текст), предложило Скупштини
општине Бор да донесе решење о престанку мандата вршиоца
дужности директора Јавног предузећа ''Зоолошки врт'' Бор.
Сходно напред наведеном, Скупштина општине
Бор, одлучила је као у диспозитиву овог решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог
решења може се покренути спор тужбом. Тужба се предаје
Вишем суду у Зајечару непосредно или преко поште.

Број: 022-172/2015-I
У Бору, 27. новембра 2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Душан Марковић, с.р.

Образл ожењ е
Досадашњем вршиоцу дужности директора Јавног
предузећа ''Зоолошки врт'' Бор, Мирјани Марић, из Бора,
истиче мандат вршиоца дужности директора Јавног
предузећа ''Зоолошког врта'' Бор, 29.11.2015. године.
Није расписан јавни конкурс за именовање
директора Јавног предузећа ''Зоолошки врт'' Бор и код таквог
стања, а ради спречавања настанка материјалне штете,
потребно је поново именовати вршиоца дужности директора
Јавног предузећа ''Зоолошки врт'' Бор у складу са чланом 42.
Закона о јавним предузећима.
Општинско веће општине Бор предложило је
Мирјану Марић, дипломираног инжењера пољопривреде, из
Бора, да се поново именује за вршиоца дужности директора
Јавног предузећа ''Зоолошки врт'' Бор.
Сходно напред наведеном Скупштина општине Бор
одлучила је као у диспозитиву овог решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог
решења може се покренути спор тужбом. Тужба се предаје
Вишем суду у Зајечару непосредно или преко поште.
Број: 022-173/2015-I
У Бору, 27. новембра 2015. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Душан Марковић, с.р.
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На основу члана 20. Закона о јавним службама
(''Службени гласник РС'', бр. 42/91, 71/94, 79/05-др. закон,
81/05-испр.др. закона, 83/05-испр.др. закона и 83/14-др.
закон), члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист
општинe Бор'', бр. 6/15- пречишћен текст) и члана 13. Одлуке
о оснивању Установе спортски центар ''Бор'' у Бору
(''Службени лист општинe Бор'', бр. 12/09), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 27. новембра 2015.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу председника и чланова Управног одбора
Установе Спортски центар ''Бор'' у Бору

403
На основу члана 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'',
бр.72/09, 52/11, 55/13, 35/15-аутентично тумачење и 68/15),
члана 192. Закона о општем управном поступку (''Службени
лист СРЈ'', бр.33/97 и 31/01 и ''Службени гласник РС'',
бр.30/10) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист
општине Бор'', бр.6/15 – пречишћен текст), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 27. новембра 2015.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу члана Школског одбора
Техничке школе у Бору

I
Разрешавају се дужности у Управном одбору
Установе Спортски центар ''Бор'' у Бору, због истека
мандата:
1. Новица Милутиновић- председник.
2. Љубиша Трујкановић, члан
3. Марија Стојановић, члан
4. Драган Кузмановић, члан
5. Зоран Миленковић, члан.

I
Разрешава се Слободан Мијалковић, дужности
члана Школског одбора Техничке школе у Бору, представник
родитеља.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине
Бор''.
Број: 022-174/2015-I
У Бору, 27. новембра 2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Душан Марковић, с.р.
402
На основу члана 20. Закона о јавним службама
(''Службени гласник РС'', бр. 42/91, 71/94, 79/05-др. закон,
81/05-испр.др. закона, 83/05-испр.др. закона и 83/14-др.
закон), члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист
општинe Бор'', бр. 6/15- пречишћен текст) и члана 13. Одлуке
о оснивању Установе спортски центар ''Бор'' у Бору
(''Службени лист општинe Бор'', бр. 12/09), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 27. новембра 2015.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању председника и чланова Управног одбора
Установе Спортски центар ''Бор'' у Бору
I
У Управни одбор Установе Спортски центар ''Бор'' у
Бору именују се:
- за председника
Горан Стојановић, представник оснивача;
- за чланове:
1. Малиша Туцић, представник оснивача,
2. Ненад Петровић, представник оснивача,
3. Драган Кузмановић, представник запослених,
4. Милобран Јоновић, представник запослених.
Мандат именованима траје пет године.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине
Бор''.
Број: 022-146/2015-I
У Бору, 27. новембра 2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Душан Марковић, с.р.

Образложење
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 54. став 2. одређено је да чланове
школског одбора именује и разрешава скупштина јединице
локалне самоуправе, а председника бирају чланови већином
гласова од укупног броја чланова. Истим чланом, у ставу 3.
одређено је да Школски одбор чине по три представника
запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе.
Скупштина општине Бор је Решењем о именовању
чланова Школског одбора Техничке школе у Бору
(''Службени лист општине Бор'', бр.23/14 и 27/14) именовала
Слободана Мијалковића из Бора, као представника родитеља,
за члана Школског одбора Техничке школе у Бору.
Техничка школа у Бору, је актом број:915 од
29.09.2015.године обавестила Скупштину општине Бор да је
именованом престао основ по којем је именован у Школски
одбор из разлога што је ученица Милена Мијалковић ћерка
именованог, завршила редовно школовање у Техничкој
школи у Бору у школској 2014/2015.години.
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 55. став 3. тачка 4. одређено је да ће
скупштина јединице локалне самоуправе разрешити, пре
истека мандата, поједине чланове ако овлашћени предлагач
покрене иницијативу за разрешење члана органа управљања
због престанка основа по којем је именован у орган
управљања.
Имајући у виду напред наведено, Скупштина
општине Бор је одлучила као у диспозитиву овог решења.
Поука о правном средству: Против овог решења
може се покренути управни спор, тужбом, у року од 30 дана
од дана пријема овог решења. Тужба се предаје Управном
суду у Београду непосредно или преко поште.
Број: 022-128/2015-I
У Бору, 27. новембра 2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Душан Марковић, с.р.
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На основу члана 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'',
бр.72/09, 52/11, 55/13, 35/15-аутентично тумачење и 68/15),
члана 192. Закона о општем управном поступку (''Службени
лист СРЈ'', бр.33/97 и 31/01 и ''Службени гласник РС'',
бр.30/10) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист
општине Бор'', бр.6/15 – пречишћен текст), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 27. новембра 2015.
године, донела је

405
На основу члана 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'',
бр.72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15),
члана 192. Закона о општем управном поступку (''Службени
лист СРЈ'', бр.33/97 и 31/01 и ''Службени гласник РС'',
бр.30/10) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист
општине Бор'', бр.6/15 – пречишћен текст), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 27. новембра 2015.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
о именовању члана Школског одбора
Техничке школе у Бору

РЕШЕЊЕ
о разрешењу члана Школског одбора
ОМШ ''Миодраг Васиљевић'' у Бору

I
Именује се Славиша Балановић, за члана Школског
одбора Техничке школе у Бору, представник родитеља.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.
III
Мандат именованом траје до истека мандата
Школског одбора који је именован Решењем број:02284/2014-I од 18.7.2014.године (''Службени лист општине
Бор'', бр.23/14).

I
Разрешава се Дејан Јанковић, дужности члана
Школског одбора ОМШ ''Миодраг Васиљевић'' у Бору,
представник родитеља.

Образложење
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 54. одређено је да чланове органа
управљања установе именује и разрешава скупштина
јединице локалне самоуправе, а председника бирају чланови
већином гласова од укупног броја чланова. Школски одбор
има 9 чланова, од којих су трећина представници локалне
самоуправе, а по трећину чланова предлажу наставничко
веће и савет родитеља школе тајним изјашњавањем. Чланом
54. у ставу 12. је одређено да скупштина јединице локалне
самоуправе одлучује решењем о предлогу овлашћеног
предлагача.
Техничка школа у Бору, је актом број:915 од
29.09.2015.године доставила прелог Савета родитеља, као
овлашћеног предлагача, за именовање новог члана Школског
одбора, Славише Балановића из Брестовца, као представника
родитеља, уместо Слободана Мијалковића, јер је разрешен
дужности на основу члану 55. став 3. тачка 4. Закона о
основама система образовања и васпитања.
Увидом у Уверење Полицијске управе Бор, стр. пов.
број:1963 од 28.09.2015.године, утврђено је да именовани
није осуђивана за кривична дела утврђена у члану 54. став 11.
тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр.72/09, 52/11 и 55/13).
С обзиром да је овлашћени предлагач предложио
новог кандидата за члана Школског одбора, Скупштина
општине Бор је одлучила као у диспозитиву овог решења.
Поука о правном средству: Против овог решења
може се покренути управни спор, тужбом, у року од 30 дана
од дана пријема овог решења. Тужба се предаје Управном
суду у Београду непосредно или преко поште.
Број: 022-175/2015-I
У Бору, 27. новембра 2015. године

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.
Образложење
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 54. став 2. одређено је да чланове
школског одбора именује и разрешава скупштина јединице
локалне самоуправе, а председника бирају чланови већином
гласова од укупног броја чланова. Истим чланом, у ставу 3.
одређено је да Школски одбор чине по три представника
запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе.
Скупштина општине Бор је Решењем број:02257/2014-I од 18.07.2014.г. (''Службени лист општине Бор'',
бр.23/14) именовала Дејана Јанковића из Бора, као
представника родитеља, за члана Школског одбора ОМШ
''Миодраг Васиљевић'' у Бору.
ОМШ ''Миодраг Васиљевић'' у Бору, је актом
број:748 од 30.09.2015.године обавестила Скупштину
општине Бор да је именованом престао основ по којем је
именован у Школски одбор, јер дете именованог почев од
шкплске 2015/2016.године није више ученик Школе.
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 55. став 3. тачка 4. одређено је да ће
скупштина јединице локалне самоуправе разрешити, пре
истека мандата, поједине чланове ако овлашћени предлагач
покрене иницијативу за разрешење члана органа управљања
због престанка основа по којем је именован у орган
управљања.
Имајући у виду напред наведено, Скупштина
општине Бор је одлучила као у диспозитиву овог решења.
Поука о правном средству: Против овог решења
може се покренути управни спор, тужбом, у року од 30 дана
од дана пријема овог решења. Тужба се предаје Управном
суду у Београду непосредно или преко поште.

Број: 022-176/2015-I
У Бору, 27. новембра 2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Душан Марковић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК,
Душан Марковић, с.р.
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На основу члана 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'',
бр.72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15),
члана 192. Закона о општем управном поступку (''Службени
лист СРЈ'', бр.33/97 и 31/01 и ''Службени гласник РС'',
бр.30/10) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист
општине Бор'', бр.6/15 – пречишћен текст), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 27. новембра 2015.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању члана Школског одбора
ОМШ ''Миодраг Васиљевић'' у Бору
I
Именује се Перица Милојковић, за члана Школског
одбора ОМШ ''Миодраг Васиљевић'' у Бору, представник
родитеља.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.
III
Мандат именованом траје до истека мандата
Школског одбора који је именован Решењем број:02257/2014-I од 18.7.2014.године (''Службени лист општине
Бор'', бр.23/14).

27. новембар 2015.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07 и 83/14-др. закон) и
члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист општине
Бор'', бр. 6/15- пречишћен текст), Скупштина општине Бор,
на седници одржаној дана 27. новембра 2015. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на употребу Средњег грба општине
Бор Јавном предузећу ''Дирекција за изградњу Бора'' Бор

I
Даје се сагласност на употребу Средњег грба
општине Бор Јавном предузећу ''Дирекција за изградњу Бора''
Бор, на начин и под условима да у свом пословању и
понашању у јавности не наноси штету и не нарушава углед
општине Бор.
II
Јавно предузеће ''Дирекција за изградњу Бора'' Бор,
може употребљавати Средњи грб општине Бор, пет година
почев од дана доношења овог решења.
III
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине

Образложење
Бор''.
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 54. одређено је да чланове органа
управљања установе именује и разрешава скупштина
јединице локалне самоуправе, а председника бирају чланови
већином гласова од укупног броја чланова. Школски одбор
има 9 чланова, од којих су трећина представници локалне
самоуправе, а по трећину чланова предлажу наставничко
веће и савет родитеља школе тајним изјашњавањем. Чланом
54. у ставу 12. је одређено да скупштина јединице локалне
самоуправе одлучује решењем о предлогу овлашћеног
предлагача.
ОМШ ''Миодраг Васиљевић'' у Бору, је актом
број:748 од 30.09.2015.године доставила предлог Савета
родитеља, као овлашћеног предлагача, за именовање новог
члана Школског одбора, Перице Милојковића из Бора, као
представника родитеља, уместо Дејана Јанковића, јер је
разрешен дужности на основу члану 55. став 3. тачка 4.
Закона о основама система образовања и васпитања.
Увидом у Уверење Полицијске управе Бор, стр. пов.
број:2024 од 28.09.2015.године, утврђено је да именовани
није осуђивана за кривична дела утврђена у члану 54. став 11.
тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр.72/09, 52/11, 55/13, 35/15 –
аутентично тумачење и 68/15).
С обзиром да је овлашћени предлагач предложио
новог кандидата за члана Школског одбора, Скупштина
општине Бор је одлучила као у диспозитиву овог решења.
Поука о правном средству: Против овог решења
може се покренути управни спор, тужбом, у року од 30 дана
од дана пријема овог решења. Тужба се предаје Управном
суду у Београду непосредно или преко поште.
Број: 022-177/2015-I
У Бору, 27. новембра 2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Душан Марковић, с.р.

Број: 015-10/2015-I
У Бору, 27. новембра 2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Душан Марковић, с.р.
408
На основу члана 12. и члана 66. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 119/12, 116/13аутентично тумачење и 44/14-др. закон) и члана 43. Статута
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15пречишћен текст), Скупштина општине Бор, на седници
одржаној дана 27. новембра 2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о именовању председника и чланова Надзорног одбора
Јавног предузећа за изградњу и експлоатацију
регионалног водосистема ''Боговина'', Бор
I
У Надзорни одбор Јавног предузећа за изградњу и
експлоатацију регионалног водосистема ''Боговина'', Бор,
именују се:
1) за председника
- Горан Топаловић, дипломирани
машинства, представник оснивача;

инжењер

2) за чланове:
-Љубиша Чолаковић, дипломирани економиста,
представник оснивача и
-Биљана Величковић, дипломирани инжењер
металургије, представник запослених.
II
Председник и чланови Надзорног одбора именују се
на период од четири године.
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III
Даном именовања председника и чланова
Надзорног одбора Јавног предузећа за изградњу и
експлоатацију регионалног водосистема ''Боговина'' Бор
престаје са радом Управни одбор Јавног предузећа за
изградњу и експлоатацију регионалног водосистема
''Боговина'' Бор, а председнику и члановима Управног одбора
Јавног предузећа за изградњу и експлоатацију регионалног
водосистема ''Боговина'' Бор престаје мандат.
IV
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине
Бор''.
Број: 022-78/2015-I
У Бору, 27. новембра 2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Душан Марковић, с.р.

409
На основу члана 28. Одлуке о месним заједницама
(''Службени лист општине Бор'', бр. 11/09– пречишћен текст)
доносим
ОДЛУКУ
о расписивању избора за чланове Савета
Месне заједнице Оштрељ
1. Расписујем изборе за чланове Савета Месне
заједнице Оштрељ за 27. децембра 2015. године.
2. Избор за чланове Савета, из тачке 1. ове одлуке,
одржаће се на бирачком месту које ће одредити Комисија за
спровођење избора за органе месне самоуправе (у даљем
тексту: Изборна комисија), у времену од 07,00 до 20,00
часова.
3. Рокови за вршење изборних радњи почињу да
теку од 23. новембра 2015. године.
4. Избор за чланове Савета Месне заједнице
Оштрељ, из тачке 1. ове одлуке, спровешће Изборна комисија
и Комисија за изборе у Савет Месне заједнице Оштрељ, коју
образује Изборна комисија.
5. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор'' и на огласној
табли Месне заједнице Оштрељ.
Број: 013-9/2015-I
У Бору, 13. новембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОР,
Душан Марковић, с.р.
410
На основу члана 17. Закона о полицији (''Службени
гласник РС'' број 101/05, 63/09-одлука УС, 92/11 и 64/15) и
члана 67. Статута општине Бор (''Службени лист општине
Бор'' број 6/15-пречишћен текст), Општинско веће општине
Бор, на седници одржаној 19. новембра дана 2015. године,
донело је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ
I
Образује се Савет за безбедност (у даљем тексту:
Савет), као радно тело Општинског већа, ради разматрања и

27. новембар 2015.

проучавања питања везаних за превецију безбедности на
територији општине Бор и које пружа стручну помоћ
Општинском већу и председнику општине у питањима из
области безбедности.
II
Задатак Савета је да у складу са Законом и
Статутом општине разматра и проучава питања везана за
превенцију безбедности на територији општине Бор
припрема и предлаже доношењем мера за побољшање
заштите и сугурности грађана општине Бор, врши анализу и
утврђивање проблема који утичу на безбедност грађана, ради
на изради и имплементацији пројеката превенције којима се
делује на поједине безбедносне проблеме у локалној
заједници.
Савет се не бави питањима која су у надлежности
Општинског штаба за ванредне ситуације општине Бор, а у
складу са Законом о ванредним ситуацијама.
Савет у циљу реализације својих здатака може
образовати тимове састављене од стручњака који су
специјалисти за поједине аспекте проблема.
О својим иницијативама, ставовима, предлозима и
препорукама Савет ће обавештавати Општинско веће,
јавност и друга правна и физичка лица на територији
општине Бор.
III
Савет чине председник, заменик председника и 12
чланова.
Чланови Савета бирају се из реда представника
локалне самоуправе, институција из области правосуђа,
здравствених, образовних и социјалних институција,
полицијске управе, привреде и других инсититуција и
организација.
IV
Председник општине је председник Савета по
функцији.
Начелник
Полицијске
управе
је
заменик
председника Савета по функцији.
V
Чланови Савета именује се на мандатни период од
четири године.
VI
Административно-стручне и техничке послове за
потребе Савета обавља секретар Савета кога, на предлог
начелника Општинске управе општине Бор из реда
запослених у Општинској управи општине Бор, одреди
председник општине.
VII
Савет ради у седницама, на којима присуствује
већина од укупног броја чланова.
Савет доноси Пословник о раду, којим ближе
уређује начин рада савета, начин сазивања и одржавања
седница, начин информисања јавности о свом раду, као и
друга питања од значаја за рад Савета.

VIII
Рад Савета је јаван.
Јавност рада Савета обезбеђује се позивањем и
присуствовањем
представника
средстава
јавног
информисања на седнице Савета, одржавањем конференција
за штампу, издавањем саопштења, као и на други погодан
начин за информисања грађана.
IX
За свој рад чланови Савета не примају никакву
финансијску надокнаду.
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X
Решење о именовању чланова Савета донеће се у
року од 15 дана од дана ступања на снагу овог решења.
Пословник о раду Савета донеће се у року од 15
дана од дана ступања на снагу Решења о именовању чланова
Савета.
XI
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 02-8 /2015-IV
У Бору, 19. новембра 2015. године

ОПШ ТИНА БОР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ПРЕДСЕДНИК,
Живорад Петровић, с.р.

27. новембар 2015.
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