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I УВОД 

 
1. СВРХА И САДРЖАЈ ВОДИЧА  

 

Сврха овог водича је да се грађанкама и грађанима општине Бор, као и медијима, 

приближи буџет општине Бор за 2018. годину.  

 

Након уводног дела, у којем се објашњава шта је буџет, у другом делу се говори о 

томе шта општина Бор ради, које су њене уставне и законске надлежности и ко су 

корисници општинског буџета, док је у трећем делу дата структура прихода и 

расхода буџета општине Бор за 2018. годину. 

 

2. ЈАВНЕ ПОТРЕБЕ И ЈАВНИ ПРИХОДИ  

 

Грађанке и грађани општине Бор очекују да им локална власт обезбеди 

задовољавање оних потреба које они не могу да задовоље на индивидуалном нивоу. 

То су потребе у области здравства, социјалне сигурности, образовања, безбедности, 

енергетике, саобраћаја, заштите животне средине, привредног и економског развоја, 

као и потребе у другим областима.  

 

Са друге стране, локалној власти потребна су средства како би своју улогу и 

очекивања грађана могле да испуне. Зато, поједностављено речено, локална власт 

прикупља средства од грађана и привреде кроз порезе, таксе, доприносе, накнаде и 

распоређује их у складу са потребама и интересима грађана. То је и основни разлог 

зашто модерног грађанина општине интересује како се њихова средства троше на 

локалном нивоу, односно како локална администрација води јавне финансије. 

 

 

3. ШТА ЈЕ БУЏЕТ?  

 

Сам термин „буџет“ први пут је употребљен у француском законодавству 1806. 

године да би се њиме означио државни буџет. Сама реч буџет, чији је корен „ bouge " 

и „ bougette " , француског је порекла, и означавала је кожну торбу. Ова реч продрла 

је у финансијску праксу Енглеске пошто је добила своје преносно значење. До тога 

је дошло тако што је министар финансија, приликом подношења захтева парламенту 

за одобравање средстава, отварао кожну торбу (budget) у којој је носио тај захтев и 

из ње га вадио, да би га прочитао пред парламентом. Тај акт назван је „отварањем 

буџета“ и тако је реч буџет прихваћена у финансијској пракси скоро свих држава. 

 

Буџет је план којим се предвиђа колико ће се новца од грађана и привреде у току 

једне године прикупити и како ће се тај новац трошити. Стога је буџет изузетно 

значајан правни, економски и политички акт сваке земље, односно сваке политичко 

територијалне заједнице за чије су остварење заинтересовани сви субјекти - грађани, 

политичке партије, медији.  

 

Суштински, буџетом се предвиђа колико држава и локална власт очекују да ће 

прикупити новца, и како ће очекивану количину новца расподелити и потрошити у 

једној буџетској години. Тако је буџет средство путем ког се политике и програми 

трансформишу у услуге за грађане. Будући да су буџетска средства увек ограничена, 

односно да су потребе грађана увек веће од расположивих ресурса, Скупштина кроз 

буџет утврђује приоритете потрошње. Приоритетни буџетски циљеви у припреми и 
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извршењу буџета су макроекономска стабилност, ниска инфлација, економски 

развој, подстицање регионалног развоја и смањење финансијског ризика. Буџет 

усваја највише представничко тело, Скупштина локалне самоуправе. 
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II КОЈЕ ЈАВНЕ ПОСЛОВЕ И 

НАДЛЕЖНОСТИ ВРШИ ОПШТИНА 

БОР? 

 
1. УСТАВНЕ И ЗАКОНСКЕ НАДЛЕЖНОСТИ 

  

Општина Бор је посебна, јединствена територијална и управна целина чији су 

положај, делокруг и надлежности утврђени Законом о локалној самоуправи, 

Статутом општине Бор и другим законским и подзаконским актима. Највиши правни 

акт општине је Статут оштине Бор. Статут доноси скупштина.  

 

2. КОЈА ПИТАЊА УРЕЂУЈЕ ОПШТИНА?  

 

У складу са законским и подзаконским актима, општина Бор уређује питања од 

општинског значаја у области:  

• просвете; 

• спорта; 

• културе; 

• здравствене и социјалне заштите; 

• информисања; 

• управљања општинском имовином; 

• просторног планирања и развоја; 

            • остваривања људских и мањинских права;  

• пољопривреде; 

• водопривреде; 

• туризма; 

• угоститељства; 

• бање; 

• заштите животне средине; 

• индустрије и занатства; 

• друмског саобраћаја и уређивања путева; 

• приређивања сајмова и других манифестација; 

• очувања природних реткости и научног, културног и историјског наслеђа и 

• у другим областима утврђеним законом. 

 

3. ШТА ОПШТИНА ОСНИВА? 

 

Општина, сходно законским и подзаконским актима на својој територији оснива: 

•  установе културе (Народна библиотека Бор, Музеј рударства и металургије и 

Установу Центар за културу); 

•  Туристичку организацију Бор; 

•  установе спорта (Установа Спортски центар Бор); 

• установе предшколског (Предшколска установа „Бамби“) и обавезног основног 

образовања и васпитања;  

•   установе средњег образовања и васпитања;  

•   јавна и јавно комунална предузећа;  

•   здравствене установе, и то: општу болницу и апотеку; 

•  установе социјалне заштите, и то Центар за социјални рад; 
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III БУЏЕТ ОПШТИНЕ БОР  

ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

 
Скупштина општине Бор је на седници одржаној 29. децембра 2017. године донела Одлуку 

о буџету општине Бор за 2018. годину (у даљем тексту: Одлука о буџету) и иста је 

објављена у „Службеном листу општине Бор“, број 57/2017, а налази се и на сајту општине 

Бор у оквиру Одељења за финансије.  

 

Одлука о буџету је један од најзначајнијих правних, економских и политичких докумената 

општине којом се планирају приходи и примања и расходи и издаци буџета општине Бор за 

2018. годину, односно обезбеђује се редовно финансирање функција и послова из 

надлежности општине Бор.  

 

Одлука о буџету се израђује на основу законских и подзаконских аката, стратешких циљева 

развоја општине, остварења прошлогодишњих буџета, потребе буџетских корисника, 

започетих пројеката из ранијих година, процене кретања најважније групе прихода, обавеза 

по постојећим кредитима, економске ситуације у земљи и окружењу и пре свега на основу 

Упутства за израду локалних буџета за 2018.годину са пројекцијама за 2019. и 2020.годину 

издатог од стране Министарства финансија. 

 

Локални орган управе надлежан за финансије израђује нацрт Одлуке о буџету за наредну 

буџетску годину и доставља га надлежном извршном органу, који утврђује предлог одлуке 

и доставља га Скупштини локалне власти на усвајање. 

 

Одлуком су: 

 - процењени приходи, примања, вишак прихода и пренетa неутрошенa средстава из 

ранијих година и утврђени су расходи и издаци буџета општине Бор за 2018. годину; 

 - утврђена је висина буџетског дефицита и укупног фискалног дефицита и извори за 

његово финансирање; 

 - уређено је начин преузимања обавеза, коришћења и извршења средстава распоређених 

овом одлуком, овлашћења општинских органа у поступку извршења буџета и права и 

обавезе корисника буџетских средстава и - утврђен је број и структура запослених по 

корисницима јавних средстава за које су у целини или делимично обезбеђена средства за 

плате.  

 

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА заједно са процењеним износом пренетих 

неутрошених средстава из ранијих година и расходи и издаци пројектовани су у износу од 

2,3 милијарди динара. 
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1. ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ 

ГОДИНА 

 
 

Укупни приходи и примања заједно са износом пренетих неутрошених средстава из 

ранијих година (до 2017.године) пројектовани су у износу од 2.313.229.008 динара. 

Средства буџета општине Бор за 2018. годину планирана су да се остваре из следећих 

извора финансирања: 

 

1) ПОРЕСКИ ПРИХОДИ чине највећи део приходне стране буџета општине и 

пројектовани су у износу од 1,4 милијарди динара и највећи део у овим приходима 

планирано је да се остваре из прихода од пореза на зараде – 704,8 милиона динара, посебне 

накнаде за заштиту и унапређење животне средине – 260,5 милиона динара и порез на 

имовину – 251,0 милиона  динара; 

2) НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ пројектовани су у износу од 566,1 милиона динара. 

Најзначајнији приходи у овој групи прихода планирани су од накнада који се остварују по 

посебним законима, а фискално су најзначајније накнаде у накнада за коришћење 

природних добара – 437,0 милиона динара. 

3) ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА која се преносе из буџета Републике. Ова средства износе 

226,9 милиона динара и намењена су за финансирање расхода за наменске и ненаменске 

трансфере јединицама локалне самоуправе  

4) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ пројектована су у 

износу од 18,6 милиона динара и односе се на примања од продаје станова у корист нивоа 

општина – 1,5 милиона динара и примања од отплате станова у корист нивоа општина – 

17,1 милиона динара.  

5) НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА остварена су и неутрошена до 

2017.године у износу од 95,7 милиона динара. 
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У поређењу са обимом буџета за 2017. годину, који је усвојен у месецу децембру 2016. 

године (основна одлука), предлог буџета општине Бор за 2018. годину већи је за 212 

милиона динара, или за 10%, док су у односу на ребалансирани обим буџета за 2017. годину 

процењени приходи и примања, односно расходи и издаци мањи за 146 милиона динара, 

или за 6%. 
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2. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 
 

 

 

Укупни расходи и издаци планирани су у износу од 2,3 милијарди динара. Утрошак 

средстава или расходи и издаци се у буџетском систему класификују на више начина. У 

овом водичу ћемо приказати њихову структуру према економској, функционалној, 

програмској и организационој класификацији.  

 

2.1 Економска класификација 
 

Економска класификација расхода и издатака приказује појединачна добра и услуге на које 

се средства троше као и извршена трансферна плаћања, чиме се стиче увид у врсту расхода 

која је финансирана из буџета, као што су трансфери, субвенције, расходи за запослене, 

отплата камата, коришћење услуга и роба и друго. 
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Расходи који спадају у категорију КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА чине највећи део 

буџета – 28,70%. На име расхода планирана су средства у износу од 663,6 милиона динара и 

ова средства ће се користити за финансирање трошкова: платног промета и банкарских 

услуга; услуга комуникација; осигурања; закупа имовине и пословног простора; услуга за 

електричну енергију и грејање; комуналних услуга; службених путовања у земљи и 

иностранству; превоза, смештаја и дневница (исхране) на службеном путу; услуга по 

уговору; специјализованих услуга; текућих поправки и одржавања - зграда и опреме, 

намештаја, електричне и електронске опреме, административне опреме, возног парка и 

пословног простора; набавку административног материјала и друго.  

 

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ представљају све врсте трошкова за запослене, како за 

директне тако и за индиректне кориснике буџета општине Бор и планирани су у износу од 

409,4 милиона динара. У овој групи расхода билансирани су расходи за плате, додаци и 

накнаде запослених и социјални доприноси на терет послодавца; средства за накнаде у 

натури; социјална давања запосленима; накнаде трошкова за запослене; награде 

запосленима и остали посебни расходи. У оквиру ове групе расхода планирана су средства 

за запослене код директних корисника буџета, у органима општине: Скупштине општине, 

Председник општине и Општинско веће, Општинска управа, Правобранилаштво општине, 

као и средства за запослене за индиректне кориснике буџета општине Бор.  

 

Издаци за ОСНОВНА СРЕДСТАВА планирани су у укупном износу од 394,5 милиона 

динара. У овој групи планирана су средства за финансирање инвестиционих пројеката на 

територији општине Бор; средства за капитално одржавање зграда и објеката; средства за 

набавку неопходне опреме, остале некретнине и опреме и нематеријалне имовине за 

установе.  

 

СУБВЕНЦИЈЕ из буџета су планиране у укупном износу од 314,6 милиона динара. 

Субвенције су средства која су буџетом планирана како би општина помогла предузећима: 

ЈКП „Топлана“ – 45,0 милиона динара, ЈКП „Водовод“ – 25,0 милиона динара, ЈП 

„Боговина“ – 23,0 милиона динара, ЈП „ЗОО“ – 34,0 милиона динара, доо „Бизнис 

инкубатор центар“ – 5,0 милиона динара и ЈП „Борски туристички центар у ликвидацији“ – 

500,0 хиљада динара, физичким лицима или одређеним секторима економије, као на пример 

пољопривреди за коју је намењено – 11,0 милиона динара. Планирана је субвенција 

приватним предузећима намењена за јавни линијски превоз – 164,7 милиона динара. Такође 

планирана је и капитална субвенција у Буџетском фонду за заштиту животне средине за 

набавку камиона ауто смећара у износу од 5,0 милиона динара.  

 

За СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ - исплату социјалне помоћи за различите категорије 

становништва планирана су средства у износу од 137,7 милиона динара. Најзначајнији 

износ средстава у овој групи расхода – 78,0 милиона динара намењен је за реализацију 

подршке породицама за подстицање рађања, подршку породицама за биомедицински 

потпомогнуто оплођење, као и за подршку породицама за оезбеђење бесплатних уџбеника 

од првог до четвртог разреда основне школе. Финансирају се и услуге социјалне заштите, 

бесплатне и регресиране ужине, стипендије, помоћ избеглим и расељеним лицима...  

 

За све ОСТАЛЕ РАСХОДЕ планирана су средства у износу од 136,6 милиона динара. У 

овој групи расхода, најзначајнија по обиму су средства за дотације невладиним 

организацијама – 33,0 милиона динара Новчане казне и пенали по решењу судова – 76,4 

милиона динара, Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа – 

15,0 милиона динара и Порези, обавезне таксе, казне и пенали – 12,2 милиона динара. 

 

Расходи који спадају у категорију ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ обухватају 

расходе за исплату, пре свега трансфера осталим нивоима власти.  
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Највећи део средстава планиран унутар ове категорије расхода усмериће се као трансфер 

установама образовања – 146,7 милиона динара; Дотације организацијама обавезног 

социјалног осигурања – 33,9 милиона динара а за Дом здравља и мере активне политике 

запошљавања; Остале дотације и трансфери – 33,0 милиона динара, за уплату 10% плата у 

буџет Републике Србије и извршење обавезе за пенале особама са инвалидитетом.  

 

За ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ по кредиту из ранијих година средства су планирана у износу 

од 655,6 хиљада динара.  

 

 

 

 

2.2 Функционална класификација 
 

Ова класификација исказује издатке по функционалној намени и независна је од 

организације која ту функцију спроводи. Функционалну класификацију чине категорије, 

групе и класе. Постоји десет категорија које групишу опште циљеве и задатке, и то: 

ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ; ОДБРАНА; ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ; ЕКОНОМСКИ 

ПОСЛОВИ; ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ; ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И 

ЗАЈЕДНИЦЕ; ЗДРАВСТВО; РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ; ОБРАЗОВАЊЕ  

И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА. Групе и класе садрже детаљнију разраду садржаја категорија 

и начина на које се ти циљеви остварују.  

 

У следећем графичком приказу дата је структура расхода буџета општине Бор за 2018. 

годину исказана по категоријама: 
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Највећи део средстава буџета општине Бор у 2018.години, усмериће се за ЕКОНОМСКЕ 

ПОСЛОВЕ опредељено је – 618,0 милиона динара или 26,7%. У оквиру ове категорије 

средства ће се усмерити за финансирање следећих група расхода: 

 

у динарима 

400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 

    

618.031.383       
26,7% 

         

2.060.000       

  

620.091.383       

411 

Општи економски и комерцијални 

послови 

        

5.083.000       
0,2% 

                       

-       

      

5.083.000       

412 Општи послови по питању рада 

      

30.000.000       
1,3% 

                       

-       

    

30.000.000       

421 Пољопривреда 

      

14.200.000       
0,6% 

                       

-       

    

14.200.000       

430 Гориво и енергија; 

      

32.289.216       
1,4% 

                       

-       

    

32.289.216       
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436 Остала енергија 

      

48.229.020       
2,1% 

                       

-       

    

48.229.020       

451 
Друмски саобраћај 

    

434.227.818       
18,8% 

                       

-       

  

434.227.818       

455 
Цевоводи и други облици саобраћаја 

           

700.000       
0,0% 

                       

-       

         

700.000       

473 Туризам 

      

53.302.329       
2,3% 

         

2.060.000       

    

55.362.329       

 

Највећи део средстава усмериће се за друмски саобраћај  – 434,2 милиона динара ( у граду 

и селима) – атмосферска канализација, хоризонтална и вертикална сигнализација, 

капитални и текуће одржавање путева, улица, тротоара, ивичњака, стаза, летње и 

зимско одржавање путева... 

 

 

 

За област ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ - 321,9 милиона динара или 13,9% 

и то за: 

 

у динарима 

600 

ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И 

ЗАЈЕДНИЦЕ 

    

321.894.460       
13,9% 

                       

-       

  

321.894.460       

620 Развој заједнице; 

    

107.173.960       
4,6% 

                       

-       

  

107.173.960       

630 Водоснабдевање; 

      

94.824.639       
4,1% 

                       

-       

    

94.824.639       

640 Улична расвета; 

    

119.895.861       
5,2% 

                       

-       

  

119.895.861       

 

Највећи део средстава усмериће се за уличну расвету  – 119,9 милиона динара ( у граду и 

Борском језеру) 

 

                                                           

 

 

За област ОБРАЗОВАЊА – 319,9 милиона динара или 13,8% и то за: 

 

у динарима 

900 
ОБРАЗОВАЊЕ 

    

319.872.640       
13,8% 

       

20.390.000       

  

340.262.640       

911 Предшколско образовање 

    

186.294.089       
8,1% 

       

20.390.000       

  

206.684.089       

912 Основно образовање 

      

94.035.551       
4,1% 

                       

-       

    

94.035.551       

920 Средње образовање; 

      

39.543.000       
1,7% 

                       

-       

    

39.543.000       
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За финансирање ОПШТЕ ЈАВНИХ УСЛУГА опредељено је – 294,5 милиона динара, или 

12,7%. Средства ће се усмерити на следеће класе расхода: 

 

у динарима 

100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 

    

294.455.151       
12,7% 

                       

-       

  

294.455.151       

111 Извршни и законодавни органи 

      

43.100.352       
1,9% 

                       

-       

    

43.100.352       

130 Опште услуге; 

    

226.847.619       
9,8% 

                       

-       

  

226.847.619       

160 

Опште јавне услуге некласификоване 

на другом месту; 

      

23.839.455       
1,0% 

                       

-       

    

23.839.455       

170 Трансакције јавног дуга; 

           

667.725       
0,0% 

                       

-       

         

667.725       

 

 

Највећи део средстава у овој категорији расхода биће усмерен опште услуге – 226,8 

милиона динара и то за функционисање Општинске управе.  

 

 

 

За функцију РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ КУЛТУРА И ВЕРЕ опредељено је 263,5 милиона 

динара, или 11,4% средстава и то за: 

 

у динарима 

800 

РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, 

КУЛТУРА И ВЕРЕ 

    

263.474.521       
11,4% 

       

28.375.637       

  

291.850.158       

810 Услуге рекреације и спорта; 

    

131.409.885       
5,7% 

       

28.012.417       

  

159.422.302       

820 Услуге културе; 

      

98.477.076       
4,3% 

            

363.220       

    

98.840.296       

840 Верске и остале услуге заједнице; 

        

1.000.000       
0,0% 

                       

-       

      

1.000.000       

860 

Рекреација, спорт, култура и вере, 

некласификовано на другом месту 

      

32.587.560       
1,4% 

                       

-       

    

32.587.560       

 

У оквиру класе 810 Услуге рекреације и спорта планирана су средства финансирање 

функционисања Установе Спортски центар и Јавне установе Спортски центар у 

ликвидацији,  а у оквиру класе 820 Услуге културе највећи део средстава планиран је за 

функционисање локалних установа културе, као и за јачање културне продукције и 

уметничког стваралаштва. 
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2.3 Програмска структура буџета 

 

 
Буџет наше oпштине је програмски. Шта то тачно значи? Новац је намењен за програме 

који доприносе ис- пуњавању стратешких циље- ва развоја наше општине, а трошкови 

буџета распоређени су према пројектима на које се односе. 

 
 

ПРОГРАМИ 2018 

 

Програм 1  
Становање, 

урбанизам и 

просторно 

планирање 

Програм 5  
Пољопривреда и 

рурални развој 

Програм 9  
Основно 

образовање и 

васпитање 

Програм 13  
Развој културе 

и информисања 

Програм 2  
Комуналне 

делатности  

Програм 6  
Заштита 

животне средине 

Програм 10  
Средње 

образовање и 

васпитање 

Програм 14  
Развој спорта и 

омладине 

Програм 3  
Локални 

економски 

развој  

Програм 7  
Организација 

саобраћаја и 

саобраћајна 

инфраструктура 

Програм 11  
Социјална  и 

дечја заштита 

Програм 15  
Опште услуге 

локалне 

самоуправе 

Програм 4 

Развој туризма  
Програм 8  
Предшколско 

васпитање и 

образовање 

Програм 12  
Здравствена 

заштита 

Програм 16  
Политички 

систем локалне 

самоуправе 

Програм 17  
Енергетска 

ефикасност 

 
Шифра 

Назив 
Средства из 

буџета 

Структ-

ура % 

Сопствени и 

други 

приходи 

Укупна 

средства Програм 

 Програмска 

активност/  

Пројекат 

1 2 3 4 5 6 7 

1101   

Програм 1.  Становање, 

урбанизам и просторно 

планирање 

92.586.625 4,0% 0 92.586.625 

  1101-0001 

Просторно и урбанистичко 

планирање 
18.300.000 0,8% 0 18.300.000 

  1101-0002 

Спровођење урбанистичких и 

просторних планова 
5.500.000 0,2% 0 5.500.000 

  1101-0003 

Управљање грађевинским 

земљиштем 
19.290.000 0,8% 0 19.290.000 

  1101-0004 Стамбена подршка 49.496.625 2,1% 0 49.496.625 

1102   
Програм 2.  Комуналне 

делатности 
429.330.058 18,6% 0 429.330.058 

  1102-0001 

Управљање/одржавање јавних 

осветљењем 
50.800.000 2,2% 0 50.800.000 

  1102-0002 Одржавање јавних зелених 31.200.000 1,3% 0 31.200.000 
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површина 

  1102-0003 

Одржавање чистоће на 

површинама јавне намене 
52.000.000 2,2% 0 52.000.000 

  1102-0004 Зоохигијена 45.000.000 1,9% 0 45.000.000 

  1102-0007 

Производња и дистрибуција 

топлотне енергије 
45.000.000 1,9% 0 45.000.000 

  1102-0008 

Управљање и снабдевање водом 

за пиће 
53.500.000 2,3% 0 53.500.000 

  1102-П1 

Пројекат: Замена јавне расвете 

са лед расветом 
65.912.141 2,8% 0 65.912.141 

  1102-П2 

Пројекат: Израда пројектне 

документације и извођење 

радова на изградњи објекта за 

привремени смештај паса 

луталица 

10.000.000 0,4% 0 10.000.000 

  1102-П3 

Пројекат: Прибављање 

непокретности-земљишта за 

сахрањивање  

15.500.000 0,7% 0 15.500.000 

  1102-П4 

Пројекат: Санација гараже 

Општинске управе 
500.000 0,0% 0 500.000 

  1102-П5 

Пројекат: Уређење речних 

корита водотокова II реда 
1.548.838 0,1% 0 1.548.838 

  1102-П6 

Пројекат: Извођење радова на 

изградњи водовода МЗ 

Метовница - I фаза 

10.000.000 0,4% 0 10.000.000 

  1102-П7 

Пројекат: Пројектно техничка 

документација и реконструкција 

атмосферске канализације у 

граду - I фаза 

10.000.000 0,4% 0 10.000.000 

  1102-П8 

Пројекат: Извођење радова на 

изградњи водовода МЗ Бучје - I 

фаза 

10.000.000 0,4% 0 10.000.000 

  1102-П9 

Пројекат: Израда пројектно 

техничке документације за 

санацију цевовода на делу III км 

код НИС-а, код "Кристала" и 

"Дрвозана" 

700.000 0,0% 0 700.000 

  1102-П10 

Пројекат: Израда пројектно 

техничке документације 

водоснабдевања МЗ "Горњане" 

2.800.000 0,1% 0 2.800.000 

  1102-П11 

Пројекат: Израда пројектно 

техничке документације 

водоснабдевања Гробљанска 

улица МЗ "Злот" 

450.000 0,0% 0 450.000 

  1102-П12 

Пројекат: Реконструкција 

резервоара на главној 

водоводној мрежи Злот-Бор 

2.500.000 0,1% 0 2.500.000 

  1102-П13 

Пројекат: Извођење радова на 

изградњи водоводне мреже  у 

реону Чока Рељи МЗ 

"Брестовац" 

4.000.000 0,2% 0 4.000.000 

  1102-П14 

Пројекат: Пројектно техничка 

документација водоснабдевања 

у улици Марка Орешковића 

МЗ"Нови Центар" 

400.000 0,0% 0 400.000 

  1102-П15 

Пројекат: Пројектно техничка 

документација за повезивање 

домаћинстава и осталих објеката 

на изведени фекални 

канализациони систем МЗ 

Кривељ 

888.000 0,0% 0 888.000 
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  1102-П16 

Пројекат: Пројектно техничка 

документација за издавање 

грађевинских дозвола и 

извођење радова и издавање 

локацијских услова за 

водоснабдевање МЗ Метовница 

1.914.000 0,1% 0 1.914.000 

  1102-П17 

Пројекат: Пројектно техничка 

документација за издавање 

грађевинских дозвола и 

извођење радова и издавање 

локацијских услова за 

водоснабдевање МЗ Бучје 

1.400.000 0,1% 0 1.400.000 

  1102-П18 

Пројекат: Инвестиционо 

улагање за крак водоводне 

мреже према реону 

"Вашариште", водоснабдевање 

насеља "Рудине" МЗ Брестовац 

3.172.800 0,1% 0 3.172.800 

  1102-П19 

Пројекат: Завршетак изградње 

водоводне мреже МЗ Лука са 

озакоњењем 

2.687.839 0,1% 0 2.687.839 

  1102-П20 Пројекат: Уређење пијаце Бор 7.456.440 0,3% 0 7.456.440 

1501   
Програм 3.  Локални 

економски развој 
35.083.000 1,5% 0 35.083.000 

  1501-0001 

Унапређење привредног и 

инвестиционог амбијента 
5.083.000 0,2% 0 5.083.000 

  1501-0002 

Мере активне политике 

запољавања 
10.000.000 0,4% 0 10.000.000 

  1501-П1 Пројекат: Јавни радови 10.000.000 0,4% 0 10.000.000 

  1501-П2 Пројекат: Стручна пракса 10.000.000 0,4% 0 10.000.000 

1502   Програм 4.  Развој туризма 70.152.569 3,0% 2.060.000 72.212.569 

  1502-0001 Управљање развојем туризма 51.812.329 2,2% 1.160.000 52.972.329 

  1502-0002 Промоција туристичке понуде 990.000 0,0% 900.000 1.890.000 

  

1502-П1 

Пројекат:  ЈП "Борски 

туристички центар" у 

ликвидацији 

500.000 0,0% 0 500.000 

  

1502-П2 

Пројекат: Осветљење 

саобраћајнице до кампа - Борско 

језеро 

3.183.720 0,1% 0 3.183.720 

  

1502-П3 

Пројекат: Асфалтирање пешачке 

стазе - Борско језеро 
10.966.520 0,5% 0 10.966.520 

  

1502-П4 

Пројекат: Пројектно техничка 

документација са снимањем и 

добијањем грађевинске дозволе 

за фекалну канализацију (део 

насеља) - Борско језеро 

700.000 0,0% 0 700.000 

  

1502-П5 

Пројекат: Пројектно техничка 

документација са снимањем за 

водоснабдевање и добијање 

грађевинске дозволе (насеље са 

друге стране језера)  - Борско 

језеро 

2.000.000 0,1% 0 2.000.000 

0101   
Програм 5.  Пољопривреда и 

рурални развој 
14.200.000 0,6% 0 14.200.000 

  

0101-0001 Подршка за спровођење 

пољопривредне политике у 

локалној заједници 

350.000 0,0% 0 350.000 

  0101-0002 Мере подршке руралном развоју 13.850.000 0,6% 0 13.850.000 
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0401   
Програм 6.  Заштита животне 

средине 
85.131.000 3,7% 0 85.131.000 

  

0401-0001 Управљање заштитом животне 

средине 
760.000 0,0% 0 760.000 

  

0401-0002 Праћење квалитета елемената 

животне средине 
5.301.000 0,2% 0 5.301.000 

  0401-0004 Управљање отпадним водама 71.070.000 3,1% 0 71.070.000 

  

0401-0005 Управљање комуналним 

отпадом 
8.000.000 0,3% 0 8.000.000 

0701   

Програм 7.  Организација 

саобраћаја и саобраћајна 

инфраструктура 

413.752.518 17,9% 0 413.752.518 

  
0701-0002 

Управљање и одржавање 

саобраћајне инфраструктуре 
238.598.606 10,3% 0 238.598.606 

  
0701-0004 

Јавни градски и приградски 

превоз путника 
165.649.092 7,2% 0 165.649.092 

  0701-П1 Пројекат:  Санација моста преко 

Рукјавице МЗ Слатина са 

пројектно техничком 

документацијом 

704.820 0,0% 0 704.820 

  0701-П2 Пројекат: ЈП "Дирекција за 

изградњу Бора" у ликвидацији 
5.600.000 0,2% 0 5.600.000 

  0701-П3 Пројекат: Унапређење 

безбедности саобраћаја у 2018. 

години 

2.200.000 0,1% 0 2.200.000 

  0701-П4 Пројекат:  Пројектно техничка 

документација за изградњу пута 

Доња Бела Река - Појате 

1.000.000 0,0% 0 1.000.000 

2001   
Програм 8.  Предшколско 

васпитање и образовање 
212.614.981 9,2% 20.390.000 233.004.981 

  

2001-0001 Функционисање предшколских 

установа  
186.294.089 8,1% 20.390.000 206.684.089 

  2001-П1 Пројекат: Реконструкција локала 

у улици Д.Р.Бобија у цињу 

формирања функционалне 

целине за предшколско 

образовање у Бору 

18.091.872 0,8% 0 18.091.872 

  2001-П2 Пројекат: Израда ограда 

Предшколске установе "Бамби" 
5.000.000 0,2% 0 5.000.000 

  2001-П3 Пројекат: Реконструкција 

секундарне топловодне мреже 

Предшколске установе "Бамби" -

-обданиште Бамби, са пројектно 

техничком документацијом 

3.229.020 0,1% 0 3.229.020 

2002   
Програм 9.  Основно 

образовање и васпитање 
100.286.427 4,3% 0 100.286.427 

  

2002-0001 Функционисање основних 

школа 
90.189.791 3,9% 0 90.189.791 

  

2002-П1 Пројекат: Санација спортског 

терена ОШ "Душан Радовић" 
3.222.000 0,1% 0 3.222.000 

  

2002-П2 Пројекат: Санација 

кошаркашког игралишта ОШ 

"Душан Радовић" 

623.760 0,0% 0 623.760 

  

2002-П3 Пројекат: Израда оградe OШ 

"Душан Радовић" 
2.099.548 0,1% 0 2.099.548 

  

2002-П4 Пројекат: Израда оградe OШ 

"3.октобар" 
1.597.332 0,1% 0 1.597.332 
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2002-П5 Пројекат:  Текуће одржавање 

подова ОШ Ђура Јакшић Велики 

Кривељ, подручно одељење 

Бучје 

1.008.780 0,0% 0 1.008.780 

  

2002-П6 Пројекат:  Текуће одржавање 

платоа испред школе ОШ Ђура 

Јакшић Велики Кривељ, 

подручно одељење Бучје 

1.545.216 0,1% 0 1.545.216 

2003   
Програм 10. Средње 

образовање и васпитање 
39.543.000 1,7% 0 39.543.000 

  2003-0001 Функционисање средњих школа 39.543.000 1,7% 0 39.543.000 

0901   
Програм 11.  Социјална  и 

дечја заштита 
154.850.701 6,7% 0 154.850.701 

  
0901-0001 

Једнократне помоћи и други 

облици помоћи 
61.138.018 2,6% 0 61.138.018 

  0901-0003 Дневне услуге у заједници 200.000 0,0% 0 200.000 

  
0901-0004 

Саветодавно-терапијске и 

социјално-едукативне услуге 
15.085.518 0,7% 0 15.085.518 

  
0901-0005 

Подршка реализацији програма 

Црвеног крста 
425.000 0,0% 0 425.000 

  
0901-0006 

Подршка деци и породицама са 

децом 
78.002.165 3,4% 0 78.002.165 

1801   
Програм 12.  Здравствена 

заштита 
64.873.700 2,8% 0 64.873.700 

  
1801-0001 

Функционисање установа 

примарне здравствене заштите 
51.137.700 2,2% 0 51.137.700 

  1801-0002 Мртвозорство 626.000 0,0% 0 626.000 

  1801-0003 Спровођење активности из 

области друштвене бриге за 

јавно здравље 

11.910.000 0,5% 0 11.910.000 

  

1801-П1 

Пројекат: Пројектно техничка 

документација за извођење 

радова на реконструкцији и 

инвестиционом одржавању 

Опште болнице Бор 

1.200.000 0,1% 0 1.200.000 

1201   
Програм 13.  Развој културе и 

информисања 
101.382.628 4,4% 363.220 101.745.848 

  1201-0001 

Функционисање локалних 

установа културе  
75.495.487 3,3% 295.000 75.790.487 

  1201-0002 

Јачање културне продукције и 

уметничког стваралаштва 
15.952.005 0,7% 0 15.952.005 

  1201-0003 

Унапређење система очувања и 

представљања културно-

историјског наслеђа 

1.701.984 0,1% 68.220 1.770.204 

  1201-0004 

Остваривање и унапређивање 

јавног интереса у области јавног 

информисања 

5.800.000 0,3% 0 5.800.000 

  1201-П1 Пројекат: Текуће одржавање 

ходника и сале у Дому културе 

МЗ Шарбановац 

307.920 0,0% 0 307.920 

  1201-П2 Пројекат: Инвестиционо 

одржавање дворане са бином у 

Дому културе МЗ Горњане 

1.597.632 0,1% 0 1.597.632 

  1201-П3 Пројекат: Библиотека издавач 490.000 0,0% 0 490.000 

  1201-П4 Пројекат: Улица дечијег осмеха 37.600 0,0% 0 37.600 

1301   
Програм 14.  Развој спорта и 

омладине 
163.997.445 7,1% 28.012.417 192.009.862 
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1301-0001 Подршка локалним спортским 

организацијама, удружењима и 

савезима 

25.000.000 1,1% 0 25.000.000 

  

1301-0004 Функционисање локалних 

спортских установа 130.112.850 5,6% 28.012.417 158.125.267 

  1301-П1 Пројекат: Завршни радови на 

спортским теренима МЗ Злот  
1.171.680 0,1% 0 1.171.680 

  1301-П2 Пројекат: Јавна установа 

Спортски центар у ликвидацији 
1.297.035 0,1% 0 1.297.035 

  1301-П3 Пројекат: Уређење простора - 

спортски реквизити иза 

Установе Спортски центар Бор 

766.800 0,0% 0 766.800 

  1301-П4 Пројекат: Санација дечијег 

игралишта са спортским 

реквизитима на III км 

649.080 0,0% 0 649.080 

  1301-П5 Пројекат: Ревитализација 

грађевинског објекта "ФК Бор" и 

терена са припадајућим 

водоводним и електричним 

инсталацијама 

5.000.000 0,2% 0 5.000.000 

0602   Програм 15.  Опште услуге 

локалне самоуправе 
260.054.788 11,2% 0 260.054.788 

  
0602-0001 

Функционисање локалне 

самоуправе и градских општина 
226.347.619 9,8% 0 226.347.619 

  
0602-0002 

Функционисање месних 

заједница 
15.622.300 0,7% 0 15.622.300 

  0602-0003 Сервисирање јавног дуга 667.725 0,0% 0 667.725 

  0602-0004 Општинско правобранилаштво 4.649.989 0,2% 0 4.649.989 

  
0602-0007 

Функционисање националних 

савета националних мањина 
1.000.000 0,0% 0 1.000.000 

  0602-0009 Текућа буџетска резерва 5.000.000 0,2% 0 5.000.000 

  0602-0010 Стална буџетска резерва 2.217.155 0,1% 0 2.217.155 

  
0602-0014 

Управљање у ванредним 

ситуацијама 
4.550.000 0,2% 0 4.550.000 

2101   
Програм 16.  Политички 

систем локалне самоуправе 
43.100.352 1,9% 0 43.100.352 

  2101-0001 Функционисање скупштине 11.246.370 0,5% 0 11.246.370 

  
2101-0002 

Функционисање извршних 

органа 25.522.934 
  0 25.522.934 

  
2101-0003 

Подршка раду извршних органа 

власти и скупштине 2.451.048 
0,1% 0 2.451.048 

  2101-П1 Пројекат: Редовни скупштински 

избори за одборнике  3.880.000 
0,2% 0 3.880.000 

0501   
Програм 17.  Енергетска 

ефикасност 
32.289.216 1,4% 0 32.289.216 

  0501-П1 Пројекат: Унапређење 

енергетске ефикасности - Замена 

столарије Дома културе - 

просторије Музеја рударства и 

металургије 

997.200 0,0% 0 997.200 

  0501-П2 Пројекат: Унапређење 

енергетске ефикасности - Текуће 

одржавање фасаде ОШ "Вук 

Караџић" 

8.702.400 0,4% 0 8.702.400 

  0501-П3 Пројекат: Инвестиционо 

одржавање фасаде зграде 

Општинске управе 

934.056 0,0% 0 934.056 

  0501-П4 Пројекат: Унапређење 

енергетске ефикасности - 

Инвестиционо одржавање крова 

7.670.280 0,3% 0 7.670.280 
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Техничке школе 

  0501-П5 Пројекат: Унапређење 

енергетске ефикасности - 

Инвестиционо одржавање крова 

фискултурне сале ОШ "Ђура 

Јакшић" Кривељ 

4.035.072 0,2% 0 4.035.072 

  0501-П6 Пројекат: Унапређење 

енергетске ефикасности - 

Инвестиционо одржавање крова 

Дома културе - просторије 

Музеја рударства и металургије 

1.817.940 0,1% 0 1.817.940 

  0501-П7 Пројекат: Унапређење 

енергетске ефикасности -Текуће 

одржавање кровног покривача 

фискултурне сале ОШ "Станоје 

Миљковић" Брестовац 

451.260 0,0% 0 451.260 

  0501-П8 Пројекат: Унапређење 

енергетске ефикасности - 

Инвестиционо одржавање 

фасаде Дома културе МЗ 

Горњане 

2.609.400 0,1% 0 2.609.400 

  0501-П9 Пројекат: Унапређење 

енергетске ефикасности - 

Инвестиционо одржавање крова 

Дома културе МЗ Горњане 

5.071.608 0,2% 0 5.071.608 

  
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ 

ЈАВНИ РАСХОДИ  
2.313.229.008 100,0% 50.825.637 2.364.054.645 

 

 

 

 

2.4 Ко су корисници општинског буџета? 

 

 
За финансирање свих надлежности буџетом општине Бор обезбеђена су средства за рад 5 

директних корисника буџета: 

 � СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ БОР, ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ БОР, ОПШТИНСКО 

ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОР, ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ БОР И ОПШТИНСКУ 

УПРАВУ БОР.  

 

Средствима буџета општине Бор, преко директног корисника – Општинске управе Бор, 

финансира се рад још 6 установа -индиректних корисника, од чега 3 установа у области 

културе, а осталих 3 у области туризма, спорта, предшколског образовања и на крају 26 

месних заједница.  

 

У питању је финасирање рада:  

� НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ БОР, МУЗЕЈА РУДАРСТВА И МЕТАЛУРГИЈЕ БОР, 

УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ БОР, 26 МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА, ПРЕДШКОЛСКЕ 

УСТАНОВЕ „БАМБИ“, ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ БОР И УСТАНОВЕ СПОРТСКИ 

ЦЕНТАР БОР.  

 

Како би се поједини буџетски приходи и расходи и издаци водили одвојено, ради 

остваривања циља који је предвиђен посебним прописом, као индиректни корисници 

општинског буџета, у оквиру главне књиге трезора општине Бор отворени су евиденциони 

рачуни - буџетски фондови и то: за заштиту животне средине и развој пољопривреде. 
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Распоред средстава буџета општине Бор за 2018. године према ОРГАНИЗАЦИОНОЈ 

КЛАСИФИКАЦИЈИ приказан је у следећој табели: 

 

У динарима 

Раздео Глава Корисници буџета Одлука за 

2018.годину 

(средства 

буџета) 

  ДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ  

1  Скупштина општине Бор 17.577.418 

2  Председник општине Бор 247.988.709 

3  Општинско веће 4.506.456 

4  Правобранилаштво општине Бор 4.649.989 

5 1 Општинска управа Бор 1.499.433.274 

  ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ  

5 2 Народна библиотека Бор 31.030.624 

5 2 Музеј рударства и металургије Бор 24.423.705 

5 2 Установа Центар за културу Бор 31.533.337 

5 3 Предшколска установа Бамби Бор 186.294.089 

5 4 Месне заједнице 15.622.300 

5 5 Туристичка организација Бор 15.725.257 

5 6 Установа Спортски центар Бор 135.112.850 

5 7 Буџетски фонд за заштиту животне 

средине 

85.131.000 

5 8 Буџетски фонд за развој пољопривреде 14.200.000 
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3.ПРЕГЛЕД КАПИТАЛНИХ  ПРОЈЕКАТА У 2018. ГОДИНИ 

 

 
 

 

Програм/

програмс

ка 

активност 

Екон.

клас. 

Ред. 

број 
Опис 

 Износ у динарима  

2018 2019 2020 

1   2 3 4 5 6 

      
УКУПНО КАПИТАЛНИ 

ПРОЈЕКТИ 

   

417.619.579       

 

105.912.141       

 

115.912.140       

1101     

ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ 

РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО 

ПЛАНИРАЊЕ       

1101-0001 511 1 

План генералне регулације за 

градско подручје Бора, обавеза из 

2017.године 

     

16.800.000       

                    

-       

                    

-       

      

Година почетка финансирања 

пројекта:  

              

2.017           

      

Година завршетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      

Укупна вредност пројекта:      

16.800.000           

      Извори финансирања:       

      

- из текућих прихода      

16.800.000           

      - из кредита       

      - из буџета Републике Србије       

      - из осталих извора       

1101-0003 511 2 

Пројектно техничка 

документација за уређивање 

земљишта 
       

1.794.736       

                    

-       

                    

-       

      

Година почетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      

Година завршетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      

Укупна вредност пројекта:        

1.794.736           

      Извори финансирања:       

      

- из текућих прихода        

1.794.736           

      - из кредита       

      - из буџета Републике Србије       

      - из осталих извора       
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1101-0003 511 3 

Уређење грађевинског 

земљишта 

       

2.705.264       

                    

-       

                    

-       

      

Година почетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      

Година завршетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      

Укупна вредност пројекта:        

2.705.264           

      Извори финансирања:       

      

- из текућих прихода        

2.705.264           

      - из кредита       

      - из буџета Републике Србије       

      - из осталих извора       

1101-0003 511 4 

Израда пројектно техничке 

докиментације за уређење 

простора: Уређење парка код 

Студентског дома 

       

1.000.000       

                    

-       

                    

-       

      

Година почетка финансирања 

пројекта:  

              

2.017           

      

Година завршетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      

Укупна вредност пројекта:        

1.000.000           

      Извори финансирања:       

      

- из текућих прихода        

1.000.000           

      - из кредита       

      - из буџета Републике Србије       

      - из осталих извора       

1101-0003 511 5 

Израда пројектно техничке 

докиментације за уређење 

простора: Простор између 

Зеленог булевара, улице 9. 

бригаде, улице Тимочке 

дивизије и средњих школа на 4. 

километру  

       

2.000.000       

                    

-       

                    

-       

      

Година почетка финансирања 

пројекта:  

              

2.017           

      

Година завршетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      

Укупна вредност пројекта:        

2.000.000           

      Извори финансирања:       

      

- из текућих прихода        

2.000.000           

      - из кредита       

      - из буџета Републике Србије       

      - из осталих извора       
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1101-0003 541 6 

Експропријација потребног 

земљишта и набавка потребног 

земљишта (могућност откупа 

земљишта за индустријску зону 

и остало) 

       

5.000.000       

                    

-       

                    

-       

      

Година почетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      

Година завршетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      Укупна вредност пројекта:  

       

5.000.000           

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода 

       

5.000.000           

      - из кредита       

      - из буџета Републике Србије       

      - из осталих извора       

1101-0004 511 7 Набавка стамбених јединица 

     

48.136.625       

                    

-       

                    

-       

      

Година почетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      

Година завршетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      Укупна вредност пројекта:  

     

48.136.625           

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода 

     

48.136.625           

      - из кредита       

      - из буџета Републике Србије       

      - из осталих извора       

1102     
ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ       

1102-П1 511 8 

Пројекат: Замена јавне расвете 

са лед расветом 

     

65.912.141       

   

65.912.141       

   

65.912.140       

      

Година почетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      

Година завршетка финансирања 

пројекта:  

              

2.020           

      Укупна вредност пројекта: 

   

197.736.422           

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода 

     

65.912.141       

   

65.912.141       

   

65.912.140       

      - из кредита       

      - из буџета Републике Србије       

      - из осталих извора       
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1102-П2 511 9 

Пројекат: Израда пројектне 

документације и извођење 

радова на изградњи објекта за 

привремени смештај паса 

луталица 

     

10.000.000       

                    

-       

                    

-       

      

Година почетка финансирања 

пројекта:  

              

2.017           

      

Година завршетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      Укупна вредност пројекта: 

     

10.000.000           

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода 

     

10.000.000           

      - из кредита       

      - из буџета Републике Србије       

      - из осталих извора       

1102-П3 541 10 

Пројекат: Прибављање 

непокретности-земљишта за 

сахрањивање  
     

14.000.000       

                    

-       

                    

-       

      

Година почетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      

Година завршетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      Укупна вредност пројекта:        

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода 

     

14.000.000           

      - из кредита       

      - из буџета Републике Србије       

      - из осталих извора       

1102-П4 511 11 

Пројекат: Санација гараже 

Општинске управе 

          

500.000       

                    

-       

                    

-       

      

Година почетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      

Година завршетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      Укупна вредност пројекта:        

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода 

          

500.000           

      - из кредита       

      - из буџета Републике Србије       

      - из осталих извора       

1102-П6 511 12 

Пројекат: Извођење радова на 

изградњи водовода МЗ 

Метовница -II фаза 

     

10.000.000       

   

20.000.000       

   

20.000.000       

      

Година почетка финансирања 

пројекта:  

              

2.017           
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Година завршетка финансирања 

пројекта:  

              

2.021           

      Укупна вредност пројекта:  

     

72.000.000           

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода 

     

10.000.000       

   

20.000.000       

   

20.000.000       

      - из кредита       

      - из буџета Републике Србије       

      - из осталих извора       

1102-П7 511 13 

Пројекат: Пројектно техничка 

документација и 

реконструкција атмосферске 

канализације у граду - I фаза 

     

10.000.000       

   

10.000.000       

   

10.000.000       

      

Година почетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      

Година завршетка финансирања 

пројекта:  

              

2.021           

      Укупна вредност пројекта:  

     

47.000.000           

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода 

     

10.000.000       

   

10.000.000       

   

10.000.000       

      - из кредита       

      - из буџета Републике Србије       

      - из осталих извора       

1102-П8 511 14 

Пројекат: Извођење радова на 

изградњи водовода МЗ Бучје - I 

фаза 

     

10.000.000       

   

10.000.000       

   

20.000.000       

      

Година почетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      

Година завршетка финансирања 

пројекта:  

              

2.020           

      Укупна вредност пројекта:  

     

40.000.000           

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода 

     

10.000.000       

   

10.000.000       

   

20.000.000       

      - из кредита       

      - из буџета Републике Србије       

      - из осталих извора       

1102-П9 511 15 

Пројекат: Израда пројектно 

техничке документације за 

санацију цевовода на делу III 

км код НИС-а, код "Кристала" 

и "Дрвозана" 

          

700.000       

                    

-       

                    

-       

      

Година почетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      

Година завршетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      Укупна вредност пројекта:                
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700.000       

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода 

          

700.000           

      - из кредита       

      - из буџета Републике Србије       

      - из осталих извора       

1102-П10 511 16 

Пројекат: Израда пројектно 

техничке документације 

водоснабдевања МЗ "Горњане" 

       

2.800.000       

                    

-       

                    

-       

      

Година почетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      

Година завршетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      Укупна вредност пројекта:  

       

2.800.000           

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода 

       

2.800.000           

      - из кредита       

      - из буџета Републике Србије       

      - из осталих извора       

1102-П11 511 17 

Пројекат: Израда пројектно 

техничке документације 

водоснабдевања Гробљанска 

улица МЗ "Злот" 

          

450.000       

                    

-       

                    

-       

      

Година почетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      

Година завршетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      Укупна вредност пројекта:  

          

450.000           

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода 

          

450.000           

      - из кредита       

      - из буџета Републике Србије       

      - из осталих извора       

1102-П12 511 18 

Пројекат: Реконструкција 

резервоара на главној 

водоводној мрежи Злот-Бор 

       

2.500.000       

                    

-       

                    

-       

      

Година почетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      

Година завршетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      Укупна вредност пројекта:  

       

2.500.000           

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода 

       

2.500.000           
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      - из кредита       

      - из буџета Републике Србије       

      - из осталих извора       

1102-П13 511 19 

Пројекат: Извођење радова на 

изградњи водоводне мреже  у 

реону Чока Рељи МЗ 

"Брестовац" 

       

4.000.000       

                    

-       

                    

-       

      

Година почетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      

Година завршетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      Укупна вредност пројекта:  

       

4.000.000           

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода 

       

4.000.000           

      - из кредита       

      - из буџета Републике Србије       

      - из осталих извора       

1102-П14 511 20 

Пројекат: Пројектно техничка 

документација водоснабдевања 

у улици Марка Орешковића 

МЗ"Нови Центар" 

          

400.000       

                    

-       

                    

-       

      

Година почетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      

Година завршетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      Укупна вредност пројекта:  

          

400.000           

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода 

          

400.000           

      - из кредита       

      - из буџета Републике Србије       

      - из осталих извора       

1102-П15 511 21 

Пројекат: Пројектно техничка 

документација за повезивање 

домаћинстава и осталих 

објеката на изведени фекални 

канализациони систем МЗ 

Кривељ 

          

588.000       

                    

-       

                    

-       

      

Година почетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      

Година завршетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      Укупна вредност пројекта:  

          

588.000           

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода 

          

588.000           
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      - из кредита       

      - из буџета Републике Србије       

      - из осталих извора       

1102-П16 511 22 

Пројекат: Пројектно техничка 

документација за издавање 

грађевинских дозвола и 

извођење радова и издавање 

локацијских услова за 

водоснабдевање МЗ Метовница 

       

1.564.000       

                    

-       

                    

-       

      

Година почетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      

Година завршетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      Укупна вредност пројекта:  

       

1.564.000           

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода 

       

1.564.000           

      - из кредита       

      - из буџета Републике Србије       

      - из осталих извора       

1102-П17 511 23 

Пројекат: Пројектно техничка 

документација за издавање 

грађевинских дозвола и 

извођење радова и издавање 

локацијских услова за 

водоснабдевање МЗ Бучје 

          

900.000       

                    

-       

                    

-       

      

Година почетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      

Година завршетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      Укупна вредност пројекта:  

          

900.000           

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода 

          

900.000           

      - из кредита       

      - из буџета Републике Србије       

      - из осталих извора       

1102-П18 511 24 

Пројекат: Инвестиционо 

улагање за крак водоводне 

мреже према реону 

"Вашариште", водоснабдевање 

насеља "Рудине" МЗ Брестовац 

       

3.000.000       

                    

-       

                    

-       

      

Година почетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      

Година завршетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      Укупна вредност пројекта:  

       

3.000.000           
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      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода 

       

3.000.000           

      - из кредита       

      - из буџета Републике Србије       

      - из осталих извора       

1102-П19 511 25 

Пројекат: Завршетак изградње 

водоводне мреже МЗ Лука са 

озакоњењем 

       

1.307.839       

                    

-       

                    

-       

      

Година почетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      

Година завршетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      Укупна вредност пројекта:  

       

1.307.839           

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода 

       

1.307.839           

      - из кредита       

      - из буџета Републике Србије       

      - из осталих извора       

1102-П20 511 26 Пројекат: Уређење пијаце Бор 

       

4.560.000       

                    

-       

                    

-       

      

Година почетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      

Година завршетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      Укупна вредност пројекта:  

       

4.560.000           

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода 

       

4.560.000           

      - из кредита       

      - из буџета Републике Србије       

      - из осталих извора       

1502     

ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ 

ТУРИЗМА       

1502-0001 512 27 

Машине и опрема - Туристичка 

организација 
          

130.000       

                    

-       

                    

-       

      

Година почетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      

Година завршетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      Укупна вредност пројекта:        

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода 

          

130.000           

      - из кредита       
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      - из буџета Републике Србије       

      - из осталих извора       

1502-П2 511 28 

Пројекат: Осветљење 

саобраћајнице до кампа - 

Борско језеро 
       

3.183.720       

                    

-       

                    

-       

      

Година почетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      

Година завршетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      Укупна вредност пројекта:        

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода 

       

3.183.720           

      - из кредита       

      - из буџета Републике Србије       

      - из осталих извора       

1502-П3 541 29 

Пројекат: Асфалтирање 

пешачке стазе - Борско језеро 
       

4.100.000       

                    

-       

                    

-       

      

Година почетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      

Година завршетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      Укупна вредност пројекта:        

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода 

       

4.100.000           

      - из кредита       

      - из буџета Републике Србије       

      - из осталих извора       

1502-П4 511 30 

Пројекат: Пројектно техничка 

документација са снимањем и 

добијањем грађевинске дозволе 

за фекалну канализацију (део 

насеља) - Борско језеро 

          

700.000       

                    

-       

                    

-       

      

Година почетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      

Година завршетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      Укупна вредност пројекта:        

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода 

          

700.000           

      - из кредита       

      - из буџета Републике Србије       

      - из осталих извора       
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1502-П5 511 31 

Пројекат: Пројектно техничка 

документација са снимањем за 

водоснабдевање и добијање 

грађевинске дозволе (насеље са 

друге стране језера)  - Борско 

језеро 

       

2.000.000       

                    

-       

                    

-       

      

Година почетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      

Година завршетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      Укупна вредност пројекта:        

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода 

       

2.000.000           

      - из кредита       

      - из буџета Републике Србије       

      - из осталих извора       

0401     
ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ       

0401-0004 511 32 

План детаљне регулације за 

изградњу колектора и 

постројења за пречишћавање 

отпадних вода у сливу борске 

реке са стратешком проценом 

утицаја плана на животну 

средину 

       

2.880.000       

                    

-       

                    

-       

      

Година почетка финансирања 

пројекта:  

              

2.017           

      

Година завршетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      Укупна вредност пројекта:  

     

15.000.000           

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода 

       

2.880.000           

      - из кредита       

      - из буџета Републике Србије       

      - из осталих извора       

0401-0004 511 33 

 

Израда пројекта 

хидрогеолошких истраживања 

изворишта Мрљиш  

          

490.000       

                    

-       

                    

-       

      

Година почетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      

Година завршетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      Укупна вредност пројекта:        

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода 

          

490.000           
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      - из кредита       

      - из буџета Републике Србије       

      - из осталих извора       

0401-0004 511 34 

 

Израда пројектно-техничке 

документације за колектор и 

постројење за пречишћавање 

отпадних вода у сливу борске 

реке  

     

26.000.000       

                    

-       

                    

-       

      

Година почетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      

Година завршетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      Укупна вредност пројекта:  

     

26.000.000           

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода 

     

26.000.000           

      - из кредита       

      - из буџета Републике Србије       

      - из осталих извора       

0401-0004 511 35 

Пројектно техничка 

документација за постројење за 

пречишћавање отпадних вода у 

сливу брестовачке реке 

       

7.000.000       

                    

-       

                    

-       

      

Година почетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      

Година завршетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      Укупна вредност пројекта:  

       

7.000.000           

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода 

       

7.000.000           

      - из кредита       

      - из буџета Републике Србије       

      - из осталих извора       

0401-0004 511 36 

Пројектно техничка 

документација за регулисање 

отпадних вода за део насеља на 

Борском језеру 

          

700.000       

                    

-       

                    

-       

      

Година почетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      

Година завршетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      Укупна вредност пројекта:  

          

700.000           

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода 

          

700.000           

      - из кредита       
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      - из буџета Републике Србије       

      - из осталих извора       

0401-0004 512 37 

 Биротор за пречишћавање 

отпадних вода у насељу 

Металург 

     

34.000.000       

                    

-       

                    

-       

      

Година почетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      

Година завршетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      Укупна вредност пројекта:  

     

34.000.000           

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода 

     

34.000.000           

      - из кредита       

      - из буџета Републике Србије       

      - из осталих извора       

1701     

ПРОГРАМ 7 - 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

САОБРАЋАЈА И 

САОБРАЋАЈНА 

ИНФРАСТРУКТУРА       

1701-0002 511 38 

Асфалтирање некатегорисаних 

улица на III км 
       

2.103.600       

                    

-       

                    

-       

      

Година почетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      

Година завршетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      Укупна вредност пројекта:  

       

2.103.600           

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода 

       

2.103.600           

      - из кредита       

      - из буџета Републике Србије       

      - из донација       

      - из осталих извора       

1701-0002 511 39 Асфалтирање парка на II км 

       

5.709.000       

                    

-       

                    

-       

      

Година почетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      

Година завршетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      Укупна вредност пројекта:  

       

5.709.000           

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода 

       

5.709.000           

      - из кредита       

      - из буџета Републике Србије       

      - из донација       
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      - из осталих извора       

1701-0002 511 40 

 

Асфалтирање улица и путева 

по селима  

     

30.000.000       

                    

-       

                    

-       

      

Година почетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      

Година завршетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      Укупна вредност пројекта:  

     

30.000.000           

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода 

     

30.000.000           

      - из кредита       

      - из буџета Републике Србије       

      - из донација       

      - из осталих извора       

1701-0002 511 41 

 

Асфалтирање паркинга у 

Ђ.А.Куна 

       

2.240.400       

                    

-       

                    

-       

      

Година почетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      

Година завршетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      Укупна вредност пројекта:  

       

2.240.400           

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода 

       

2.240.400           

      - из кредита       

      - из буџета Републике Србије       

      - из донација       

      - из осталих извора       

1701-0002 511 42 

 

Асфалтирање парка код Дома 

културе и на II км 

       

2.049.000       

                    

-       

                    

-       

      

Година почетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      

Година завршетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      Укупна вредност пројекта:  

       

2.049.000           

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода 

       

2.049.000           

      - из кредита       

      - из буџета Републике Србије       

      - из донација       

      - из осталих извора       
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1701-0002 511 43 

Радови на стварању услова за 

побољшање квалитета живота 

особа са инвалидитетом, са 

одговарајућом пројектном 

документацијом 

       

3.500.000       

                    

-       

                    

-       

      

Година почетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      

Година завршетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      Укупна вредност пројекта:  

       

3.500.000           

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода 

       

3.500.000           

      - из кредита       

      - из буџета Републике Србије       

      - из донација       

      - из осталих извора       

1701-П1 511 44 

Пројекат:  Санација моста 

преко Рукјавице МЗ Слатина са 

пројектно техничком 

документацијом 

          

704.820       

                    

-       

                    

-       

      

Година почетка финансирања 

пројекта:  

              

2.017           

      

Година завршетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      Укупна вредност пројекта:  

          

704.820           

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода 

          

704.820           

      - из кредита       

      - из буџета Републике Србије       

      - из осталих извора       

1701-П3 512 45 Опремање саобраћаја 

          

540.000       

                    

-       

                    

-       

      

Година почетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      

Година завршетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      Укупна вредност пројекта:  

          

540.000           

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода 

          

540.000           

      - из кредита       

      - из буџета Републике Србије       

      - из осталих извора       

1701-П4 511 46 

Пројекат: Пројектно техничка 

документација за изградњу 

       

1.000.000       

                    

-       

                    

-       
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пута Доња Бела Река - Појате 

      

Година почетка финансирања 

пројекта:  

              

2.017           

      

Година завршетка финансирања 

пројекта:  

              

2.017           

      Укупна вредност пројекта:  

       

1.000.000           

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода 

       

1.000.000           

      - из кредита       

      - из буџета Републике Србије       

      - из осталих извора       

2001     

ПРОГРАМ 8 - 

ПРЕДШКОЛСКО 

ОБРАЗОВАЊЕ       

2001-П1 511 47 

Пројекат:  Реконструкција 

локала у улици Д.Р.Бобија у 

цињу формирања 

функционалне целине за 

предшколско образовање у 

Бору 

     

18.091.872       

                    

-       

                    

-       

      

Година почетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      

Година завршетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      Укупна вредност пројекта:  

     

18.091.872           

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода 

     

18.091.872           

      - из кредита       

      - из буџета Републике Србије       

      - из осталих извора       

2001-П2 511 48 

Пројекат:  Израда ограда 

Предшколске установе 

"Бамби" 

       

5.000.000       

                    

-       

                    

-       

      

Година почетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      

Година завршетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      Укупна вредност пројекта:  

       

5.000.000           

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода 

       

5.000.000           

      - из кредита       

      - из буџета Републике Србије       

      - из осталих извора       
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2001-П3 511 49 

Пројекат:  Реконструкција 

секундарне топловодне мреже 

Предшколске установе 

"Бамби" --обданиште Бамби, са 

пројектно техничком 

документацијом 

       

3.229.020       

                    

-       

                    

-       

      

Година почетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      

Година завршетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      Укупна вредност пројекта:  

       

3.229.020           

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода 

       

3.229.020           

      - из кредита       

      - из буџета Републике Србије       

      - из осталих извора       

2002     

ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ       

2002-П3 511 50 

Пројекат:  Израда оградe OШ 

"Душан Радовић" 

       

2.099.548       

                    

-       

                    

-       

      

Година почетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      

Година завршетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      Укупна вредност пројекта:  

       

2.099.548           

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода 

       

2.099.548           

      - из кредита       

      - из буџета Републике Србије       

      - из осталих извора       

2002-П4 511 51 

Пројекат:  Израда оградe OШ 

"3.октобар" 

       

1.597.332       

                    

-       

                    

-       

      

Година почетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      

Година завршетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      Укупна вредност пројекта:  

       

1.597.332           

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода 

       

1.597.332           

      - из кредита       

      - из буџета Републике Србије       

      - из осталих извора       

1801     

ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА       
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1801-П1 511 52 

Пројекат: Пројектно техничка 

документација за извођење 

радова на реконструкцији и 

инвестиционом одржавању 

Опште болнице Бор 

       

1.200.000       

                    

-       

                    

-       

      

Година почетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      

Година завршетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      Укупна вредност пројекта:  

       

1.200.000           

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода 

       

1.200.000           

      - из кредита       

      - из буџета Републике Србије       

      - из осталих извора       

1201     

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИСАЊА       

1201-0001 512 53 

Машине и опрема - Култура 

(Народна библиотека, Музеј 

рударства и металургије и 

Установа Центар за културу) 

       

1.327.870       

                    

-       

                    

-       

      

Година почетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      

Година завршетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      Укупна вредност пројекта:  

       

1.327.870           

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода 

       

1.327.870           

      - из кредита       

      - из буџета Републике Србије       

      - из осталих извора       

1201-0001 515 54 

Нематеријална имовина - 

Култура (Народна библиотека, 

Музеј рударства и металургије 

и Установа Центар за културу) 

       

1.650.000       

                    

-       

                    

-       

      

Година почетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      

Година завршетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      Укупна вредност пројекта:  

       

1.650.000           

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода 

       

1.650.000           

      - из кредита       

      - из буџета Републике Србије       
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      - из осталих извора       

1201-П2 511 55 

Пројекат:  Инвестиционо 

одржавање дворане са бином у 

Дому културе МЗ Горњане 

       

1.597.632       

                    

-       

                    

-       

      

Година почетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      

Година завршетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      Укупна вредност пројекта:  

       

1.597.632           

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода 

       

1.597.632           

      - из кредита       

      - из буџета Републике Србије       

      - из осталих извора       

1301     

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ 

СПОРТА И ОМЛАДИНЕ       

1301-0004 512 56 

Машине и опрема - Установа 

Спортски центар 

          

600.000       

                    

-       

                    

-       

      

Година почетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      

Година завршетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      Укупна вредност пројекта:  

          

600.000           

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода 

          

600.000           

      - из кредита       

      - из буџета Републике Србије       

      - из осталих извора       

1301-П5 511 57 

Пројекат: Ревитализација 

грађевинског објекта "ФК 

Бор" и терена са припадајућим 

водоводним и електричним 

инсталацијама  

       

5.000.000       

                    

-       

                    

-       

      

Година почетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      

Година завршетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      Укупна вредност пројекта:  

       

5.000.000           

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода 

       

5.000.000           

      - из кредита       

      - из буџета Републике Србије       

      - из осталих извора       
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0602     

ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ 

УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ       

0602-0001 512 58 

Машине и опрема - Општинска 

управа 

       

4.168.000       

                    

-       

                    

-       

      

Година почетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      

Година завршетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      Укупна вредност пројекта:  

       

4.168.000           

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода 

       

4.168.000           

      - из кредита       

      - из буџета Републике Србије       

      - из осталих извора       

0602-0001 515 59 

Нематеријална имовина - 

Општинска управа 

       

1.200.000       

                    

-       

                    

-       

      

Година почетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      

Година завршетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      Укупна вредност пројекта:  

       

1.200.000           

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода 

       

1.200.000           

      - из кредита       

      - из буџета Републике Србије       

      - из осталих извора       

0602-0002 512 60 

Машине и опрема - Месне 

заједнице 

       

1.649.000       

                    

-       

                    

-       

      

Година почетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      

Година завршетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      Укупна вредност пројекта:  

       

1.649.000           

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода 

       

1.649.000           

      - из кредита       

      - из буџета Републике Србије       

      - из осталих извора       

0602-0004 512 61 

Машине и опрема - 

Правобранилаштво општине  

            

85.000       

                    

-       

                    

-       

      

Година почетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           
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Година завршетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      Укупна вредност пројекта:  

            

85.000           

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода 

            

85.000           

      - из кредита       

      - из буџета Републике Србије       

      - из осталих извора       

0602-0014 513 62 

Остале некретнине и опрема-

ванредне ситуације 

       

1.500.000       

                    

-       

                    

-       

      

Година почетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      

Година завршетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      Укупна вредност пројекта:  

       

1.500.000           

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода 

       

1.500.000           

      - из кредита       

      - из буџета Републике Србије       

      - из осталих извора       

2101     

ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ 

СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ       

0602-0001 512 63 

Машине и опрема - Скупштина 

општине  

              

1.000       

                    

-       

                    

-       

      

Година почетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      

Година завршетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      Укупна вредност пројекта:  

              

1.000           

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода 

              

1.000           

      - из кредита       

      - из буџета Републике Србије       

      - из осталих извора       

0602-0002 512 64 

Машине и опрема - Председник 

општине  

          

100.000       

                    

-       

                    

-       

      

Година почетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      

Година завршетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      Укупна вредност пројекта:  

          

100.000           

      Извори финансирања:       
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      - из текућих прихода 

          

100.000           

      - из кредита       

      - из буџета Републике Србије       

      - из осталих извора       

0602-0003 512 65 

Машине и опрема - Скупштина 

општине (Подршка раду 

извршних органа власти и 

скупштине) 

          

100.000       

                    

-       

                    

-       

      

Година почетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      

Година завршетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      Укупна вредност пројекта:  

          

100.000           

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода 

          

100.000           

      - из кредита       

      - из буџета Републике Србије       

      - из осталих извора       

501     

ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА 

ЕФИКАСНОСТ       

0501-П1 511 66 

Пројекат:  Унапређење 

енергетске ефикасности - 

Замена столарије Дома културе 

- просторије Музеја рударства и 

металургије 

          

997.200       

                    

-       

                    

-       

      

Година почетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      

Година завршетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      Укупна вредност пројекта:  

          

997.200           

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода 

          

997.200           

      - из кредита       

      - из буџета Републике Србије       

      - из осталих извора       

0501-П4 511 67 

Пројекат:  Унапређење 

енергетске ефикасности - 

Инвестиционо одржавање 

крова Техничке школе 

       

7.670.280       

                    

-       

                    

-       

      

Година почетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      

Година завршетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      Укупна вредност пројекта:  

       

7.670.280           

      Извори финансирања:       
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      - из текућих прихода 

       

7.670.280           

      - из кредита       

      - из буџета Републике Србије       

      - из осталих извора       

0501-П5 511 68 

Пројекат:  Унапређење 

енергетске ефикасности - 

Инвестиционо одржавање 

крова фискултурне сале ОШ 

"Ђура Јакшић" Кривељ 

       

4.035.072       

                    

-       

                    

-       

      

Година почетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      

Година завршетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      Укупна вредност пројекта:  

       

4.035.072           

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода 

       

4.035.072           

      - из кредита       

      - из буџета Републике Србије       

      - из осталих извора       

0501-П9 511 69 

Пројекат:  Унапређење 

енергетске ефикасности - 

Инвестиционо одржавање 

крова Дома културе МЗ 

Горњане 

       

5.071.608       

                    

-       

                    

-       

      

Година почетка финансирања 

пројекта:  

              

2.017           

      

Година завршетка финансирања 

пројекта:  

              

2.018           

      Укупна вредност пројекта:  

       

5.071.608           

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода 

       

5.071.608           

      - из кредита       

      - из буџета Републике Србије       

      - из осталих извора       
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4. СКРАЋЕНИ ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА ПО ОБЛАСТИМА БУЏЕТ 

2018.ГОДИНЕ 

 

 

(Напомена: Поједине намене се поред области којој припадају понављају и у оквиру 

капиталних издатака и текућих поправки и орджавања, обзиром да је у овом делу 

буџет приказан скраћено по областима) 

 

 Планиран буџет за 2018.годину је у износу од 2.313.229.008 динара. У односу на 

последњи, други ребаланс 2017.године мањи је за 145.818.001 динар. 

 

 Планиран је дефицит у износу од 95.054.027 динара који ће се финансирати 

неутрошеним средствима из ранијих година у износу од 95.706.651 динар. 

 

  

 

          ОБЛАСТ                                                                             ИЗНОС (у динарима)     
                                                                               УЧЕШЋЕ У УКУПНИМ РАСХОДИМА 
 
 
 

Социјална давања                                                         152.650.701            
                                                                                                  6,0%       
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* избегла и расељена лица                                                                              19.115.000 
-једнократне помоћи из буџета општине Бор                                                     285.000 
 -куповина сеоске куће са окућницом (1 кућа) -budzet Bor                                 140.000      
-куповина сеоске куће са окућницом (1 кућа) -budzet Rep.kom.                     1.260.000  
- додела средстава за набавку кућа и адаптацију ИРЛ –буџет Бор (2017.г)   205.000 
- додела сред. за набавку кућа и адаптацију ИРЛ.-буџет Реп.ком.(2017.г)  1.845.000 
- додела средстава за набавку кућа и адаптацију ИРЛ –буџет Реп.ком.      8.820.000 
- додела средстава за набавку кућа и адаптацију ИРЛ –буџет Бор                 980.000 
- учешће општине Бор за изградњу стамбеног објекта за избегла и  
расељена лица, накнаде јавним предузећима за прикључке                        2.000.000 
- учешће општине Бор за изградњу стамбеног објекта за избегла и  
расељена лица, израда планске и пројектне документације                         1.000.000  
- учешће општине Бор, трошови припреме и изградње инфраструктуре  
за изградњу стамбеног објекта за избегла и расељена лица                        2.500.000  
-трошкови камате и комуникација                                                                          80.000 
 
 
* народна кухиња                                                                                               19.800.000  
  
 
* стипендије и награде најбољим ученицима и наств.особљу                    5.300.000   
 
 
* III дете и бесплатне и регресиране ужине за соц.угрож.децу                   2.500.000    
 
 
* Дневни боравак                                                                                                11.000.000   
 
 
*лични пратиоци                                                                                                  1.107.328 
 
 
*персонални асистенти                                                                                        978.190 
 
 
* популациона политика                                                                                     78.002.165  
 
(   200.000 – новчана помоћ новорођенчад, рођена 01.јануара, 
 2.500.000 – вантелесна оплодња, 
    500.000 – поклон за ђаке прваке, 
47.200.000 – новч.помоћ незапосл.пород. до навршене прве године детета, 
18.600.000 – једнократна новчана помоћ породиљама, 
     700.000 – новог.пакетићи соц.угр.деци, 
  8.302.165 – уџбеници од првог до четвртог разреда) 
 
Оно што није директно социјално давање, али спада у програм социјалне заштите је и: 
 
* центар за социјални рад                                                                                  14.423.018       
 
* Дотације невладиним организацијама -Црвени крст                                        425.000 
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култура:                                                                                         93.082.628       
                                                                                                         4% 
 
 
 

                                
 
 

                                                                                              
 
 
 
 
 
 

                                                         
 
 
 
 
* народна библиотека                                                                                         31.030.624 
 
* музеј рударства и металургије                                                                      24.423.705 
 
* центар за културу                                                                                            31.533.337   
 
* историјски архив                                                                                                 4.189.410 
 
 
*Текуће одржавање ходника и сале у Дому културе МЗ Шарбановац               307.920 
 
 
*Инвестиционо одржавање дворане са бином у Дому културе  
МЗ Горњане                                                                                                            1.597.632 
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  спорт:                                                                                  163.997.445        
                                                                                                      7,1%   
 
 
 

 
 
 
* Дотације спортским и омладинским организацијама за реализацију  
спортских манифестација и масовни спорт                                                     25.000.000 
 
 
* пројекат:Завршни радови на спортским теренима МЗ Злот                        1.171.680 
 
 
* пројекат:Јавна установа Спортски центар у ликвидацији                            1.297.035 
 
 
* пројекат: Уређење простора - спортски реквизити иза Установе  
Спортски центар Бор                                                                                                766.800 
 
 
* пројекат: Санација дечијег игралишта са спортским реквизитима на  
III км                                                                                                                              649.080 
 
 
*Ревитализација грађевинског објекта "ФК Бор" и терена са  
припадајућим водоводним и електричним инсталацијама                                5.000.000 
 
 
*Установа Спортски центар Бор                                                                    130.112.850 
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  образовање:                                                                 139.829.427             
                                                                                                  6% 
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* основно образовање – основне школе                                                               88.839.791 
 
 
* prevoz uč.osn.škola i smeštaj u specijalne skole sa internatom                              1.350.000 
 
 
* пројекат:  Санација спортског терена ОШ "Душан Радовић"                         3.222.000 
 
 
* пројекат:  Санација кошаркашког игралишта ОШ "Душан Радовић"                 623.760 
 
 
* пројекат:  Израда оградe OШ "Душан Радовић"                                                 2.099.548 
 
 
* пројекат:  Израда оградe OШ "3.октобар"                                                          1.597.332 
 
 
 
*Текуће одржавање подова ОШ Ђура Јакшић Велики Кривељ,  
подручно одељење Бучје                                                                                            1.008.780 
 
 
*Текуће одржавање платоа испред школе ОШ Ђура Јакшић Велики Кривељ, 
 подручно одељење Бучје                                                                                          1.545.216 
 
 
 
 
* srednje obrazovanje – средње школе                                                                      39.243.000 
 
 
* prevoz uč.srednjih škola i smeštaj u spec.škole sa internatom                                     300.000 
 
 
 
 
 

    здравство:                                                                        63.673.700         
                                                                                                      3% 
 
 
 

                                                      
 
 
* Dom zdravlja                                                                                                                15.797.700 
( 5.340.000-plata medicinske sestre,6.240.000 – плата 4 доктора, 
330.000 – превоз за сесте и докторе, 2.300.000-медицинска опрема и 
1.587.700-обавезе по деобном билансу) 
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* Apoteka                                                                                                                       47.250.000 
(45.000.000-извршне исправе и 2.250.000-камате) 
 
 
* Mrtvozorstvo                                                                                                                    626.000 
 
 
 
 
 

  информисање: (код Општ. управе, предс., скупшт. и буџ.фонда)   
                                                                                         23.605.667               
                                                                                               1% 
 
 
 
* objava u služb.glasniku                                                                                                2.889.000 
 
 
* objava obaveštenja i oglasa u štampanim medijima                                                       900.000 
 
 
* objava obaveštenja i oglasa u elektronskim medijima                                                 2.400.000 
 
 
* sednice skupštine opštine                                                                                            6.916.667 
 
 
* obaveštenja o radu organa                                                                                         10.000.000 
 
 
* konkurs za informisanje                                                                                                   500.000 
 
 
 
 
 

туризам:                                                                         70.152.569               
                                                                                               3% 
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* Туристичка организација                                                                                         15.725.257 
 
 
* Одржавање жичаре - 1.000.000, Лазареве пећине - 500.000 (трећина прихода) 
 и пробијање Лазареве пећине – 1.077.072 динара                                                    2.577.072 
 
 
*ЈП ЗОО                                                                                                                         34.000.000 
 
 
*Србијашуме – пренос по уговору за коришћење Лазареве пећине                           500.000 
 
 
*ЈП Борски туристички центар у ликвидацији                                                           500.000 
 
 
* Осветљење саобраћајнице до кампа - Борско језеро                                            3.183.720 
 
 
* Асфалтирање пешачке стазе - Борско језеро                                                        
(асфалтирање – 4.706.520, препарцелација – 2.160.000,  
Експропријација - 4.100.000)                                                                                       10.966.520 
 
 
* Пројектно техничка документација са снимањем и добијањем грађевинске  
дозволе за фекалну канализацију (део насеља) са експропријацијом - Борско  
језеро                                                                                                                                 700.000 
 
 
* Пројектно техничка документација са снимањем за водоснабдевање и  
добијање грађевинске дозволе (насеље са друге стране језера) са  
експропријацијом - Борско језеро                                                                                2.000.000 
 
 
 
 
 

субвенције                                                                       314.629.127          
                                                                                                 13,6% 
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* JKP Toplana                                                                                                                      45.000.000 
 
* JKP Vodovod                                                                                                                     25.000.000 
 
* JP ZOO                                                                                                                              34.000.000 
 
* JP Bogovina                                                                                                                       23.000.000 
 
* Biznis inkubator centar                                                                                                         5.083.000 
 
 
* Budzetski fond za poljoprivredu (veštačko osemenjavanje – 4.000.000,  
subvencionisanje voćnih i vinogradarskih zasada – 1.500.000, ovaca – 3.000.000,  
opreme u pčelarstvu – 2.500.000)                                                                                                  11.000.000 

 
 
* Budzetski fond za zaštitu životne sredine ( subvencije JKP 3.oktobar 
5.000.000)                                                                                                                              5.000.000 
 
 
* linijski prevoz (4.469.000 – обавеза из 2017.године и  
160.280.092 – 2018.година)                                                                                              164.749.092 
 
 
* Javna ustanova Sportski centar u likvidaciji                                                                        1.297.035 
 
 
* JP Borski turistički centar u likvidaciji                                                                                     500.000 
 
 
 
 

 zapošljavanje:                                                                  30.000.000             
                                                                                                   1% 
 
* запошљавање и самозапошљавање                                                                            10.000.000 
 
 
* јавни радови                                                                                                                     10.000.000 
 
 
*стручна пракса                                                                                                                10.000.000 
 
 
 
 

konkurs za udruženja:                                                        5.600.000             
                                                                                                  0,2%       
  
 
* Verske zajednice                                                                                                                1.000.000 
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* Дотације осталим невладиним организацијама и удружењима  
-  образовање, стручно усавршавање,наука, информисање и  
развој међународне сарадње-500.000 и култура - 1.000.000                                        1.500.000 
 
 
* Дотације невладиним организацијама-социјална заштита,  
борачко-инвалидска заштита, заштита лица са инвалидитетом и  
друштвена, брига о старим особама,друштвена брига о деци  
и младима-по конкурсу                                                                                                      2.000.000 
 
 
* Дотације невладиним организацијама -одрживи развој и развој  
хуманитарних програма-по конкурсу                                                                                200.000 
 
 
* Дотације невладиним организацијама-заштита и  
промовисање људских и мањинских права-по конкурсу                                                 500.000 
 
 
* Budzetski fond za razvoj poljoprivrede (za edukacije)                                                         400.000 

 

 

 

пољопривреда:                                                                14.200.000           
                                                                                                   0,6%     
    

 

                                                                                 
 
 
 

                                                                                                                                   
 
 
* Радови на заштити и уређењу пољопривредног земљишта                                      350.000 
 
 
* Организовање студијских путовања, посета сајмовима и другим  
манифестацијама из области пољопривреде                                                               1.950.000 
 
 
* Материјал за посебне намене- набавка противградних ракета за 



 

61 

 противградну заштиту                                                                                                     500.000 
 
 
* Субвенционисање вештачког осемењавања говеда                                                 4.000.000 
 
 
* За подизање нових воћних и виноградарских засада субвенционисаће  
се куповина стандардних и сертификованих садница воћа и винове лозе                1.500.000 
 
 
* Субвенционисање куповине оваца                                                                                3.000.000 
 
 
* Субвенционисање куповине нове опреме у пчеларству                                            2.500.000 
 
 
* Дотације осталим удружењима грађана-за едукације                                                 400.000 
 
 

 
 

Текуће поправке и одржавање (без ових  
трошкова за редовно одржавање код корисника):         228.221.930   
                                                                                                          9,9% 
 
 
 

 
 
 
 
 
* одржавање јавне расвете                                                                                                 6.000.000 
 
 
* зимско одржавање улица и тротоара,пешачких стаза и паркинг простора 
- 11.000.000 и одржавање опреме за подземно наводњавање - 200.000                     11.200.000 
 
 
* одржавање јавних чесама и фонтана                                                                              1.800.000 
 
 
*Уређење пијаце – хидроизолација                                                                                    2.817.240 
 
 
* Уређење пијаце – фарбање тезги                                                                                         79.200      
                                                                                                      
 
* Одржавање жичаре - 1.000.000, Лазареве пећине - 500.000 (трећина прихода) 
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 и пробијање Лазареве пећине – 1.077.072 динара                                                          2.577.072 
 
 
 
* Асфалтирање пешачке стазе са експропријацијом - Борско језеро                             4.706.520 
  
 
 
* (20.000.000-крпљење улица                                                                                        175.438.406 
4.500.000 - стазе и степеништа 
12.496.900-летње одржавање 
7.000.000-зимско одржавање 
3.000.000-санација клизишта 
2.460.000-аутобуска стајалишта-2017.година 
2.000.000-аутобуска стајалишта-2018 
100.000-одржавање птице робот 
800.000-монтажа и демонтажа огласних табли 
500.000-трошкови прикључка на ком.објектима 
950.000-семафори 
4.000.000-хоризонтална 
4.000.000-вертикална 
5.000.000-атмосферска 
2.000.000-новог.декорација града за 2018.годину 
2.000.000-новог.декорација, обавеза из 2017.године 
373.416-фарбање металних ограда и стубова на платоу  
Дома културе и око парка, као и око Установе Спортски центар 
12.000.000-асфалтирање тротоара и израда ивичњака 
92.258.090-асфалтирање путева: 
-ул.3.Октобар-други део и ул.9-те бригаде, дужине 1740м и ширине 6,5м – 21.530.520,00 динара са пдв-
ом, 
-ул.Шистекова, дужине 550м и ширине 5м – 5.596.500,00 динара са пдв-ом, 
-ул.Николе Пашића, тротоар са доње стране, дужине 280м и ширине 4м – 2.279.760,00 динара са пдв-ом, 
--ул.Николе Пашића, тротоар са горње стране, дужине 200м и ширине 5м – 1.958.640,00 динара са пдв-
ом, 
-ул.Николе Пашића, тротоар испод Ламеле, дужине 160м и ширине 3м – 1.746.480,00 динара са пдв-ом, 
-ул.Николе Пашића, тротоар изнад Ламеле, дужине 180м и ширине 8м – 3.487.440,00 динара са пдв-ом, 
-ул.Зелени булевар, поред Бортравела, дужине 200м и ширине 6м – 2.653.200,00 динара са пдв-ом, 
-ул.Војске Југославије, дужине 240м и ширине 6м – 2.895.600,00 динара са пдв-ом, 
-ул.Ђуре Ђаковића, дужине 600м и ширине 6м – 6.638.280,00 динара са пдв-ом, 
-улаз у МЗ Бањско поље-успон, дужине 320м и ширине 6м – 3.248.640,00 динара са пдв-ом, 
-ул.Војводе Радомира Путника, дужине 350м и ширине 4м – 4.059.600,00 динара са пдв-ом, 
-ул.Сокобањска, дужине 100м и ширине 5м – 1.457.520,00 динара са пдв-ом, 
-паркинг код МЗ Напредак (30x20м) – 1.308.240,00 динара са пдв-ом, 
-улица од Војислава Маслеше до Боре Станковића, дужине 120м и ширине 6м – 2.703.960,00 динара са 
пдв-ом, 
-од улице Марка Миљанова до улице Ласла Лукача, дужине 60м и ширине 6м – 1.373.270,00 динара са 
пдв-ом, 
-ул.Стевана Мокрањца, доњи део, дужине 330м и ширине 4м – 2.440.800,00 динара са пдв-ом, 
-ул.Ђуре Јакшића, дужине 310м и ширине 4м – 2.292.000,00 динара са пдв-ом, 
-ул.Карађорђева, дужине 230м и ширине 4м – 1.711.200,00 динара са пдв-ом, 
-окретница изнад болнице, дужине 45м и ширине 15м – 2.944.680,00 динара са пдв-ом, 
-приступни путеви (12 прилаза) викенд насељима на Борском језеру, дужине 120м и ширине 4,5м – 
14.140.560,00 динара са пдв-ом, 
-ул.Чочетова, дужине  70м и ширине 5м – 813.000,00 динара са пдв-ом, 
-ул.Ђ. А. Куна, са скретањем на паркинг, дужине 190м и ширине 5м – 1.741.800,00 динара са пдв-ом, 
-тротоар у ул.Ђ.А. Куна, дужине 200м и ширине 1,5м – 853.200,00 динара са пдв-ом, 
-ул.Војислава Илића, дужине 110м и ширине 6м – 1.191.600,00 динара са пдв-ом, 
-ул.Јована Јовановића Змаја, дужине 110м и ширине 6м – 1.191.600,00динара са пдв-ом). 
 
 
 
* средства саобраћаја  
(одржавање центра за видео надзор – 500.000 и кућиште за рачунар 
 -60.000 динара)                                                                                                                560.000 
 
 
* Пројекат: Санација спортског терена ОШ "Душан Радовић"                                  3.222.000 
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* Пројекат: Санација кошаркашког игралишта ОШ "Душан Радовић"                         623.760 
 
 
* Текуће одржавање подова ОШ Ђура Јакшић  
Велики Кривељ, подручно одељење Бучје                                                                 1.008.780 
 
 
* Текуће одржавање платоа испред школе ОШ Ђура Јакшић  
Велики Кривељ, подручно одељење Бучје                                                                 1.545.216 
 
 
* Пројекат: Завршни радови на спортским теренима МЗ Злот                                 1.171.680 
 
 
* Пројекат: Санација дечијег игралишта са спортским реквизитима на III км             649.080 
 
 
*  Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности - Текуће одржавање  
фасаде ОШ "Вук Караџић"                                                                                           8.702.400 
 
 
* Пројекат: Инвестиционо одржавање фасаде зграде Општинске управе                 934.056 
 
 
* Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности - Инвестиционо одржавање  
крова Дома културе - просторије Музеја рударства и металургије                          1.817.940 
 
 
* Текуће одржавање ходника и сале у Дому културе МЗ Шарбановац                       307.920 
 
 
* Унапређење енергетске ефикасности -Текуће одржавање кровног  
покривача фискултурне сале ОШ "Станоје Миљковић" Брестовац                             451.260 
 
 
* Унапређење енергетске ефикасности - Инвестиционо одржавање  
фасаде Дома културе МЗ Горњане                                                                              2.609.400   
 
 
 

Капитални издаци:                                                           417.619.579          
                                                                                                     18% 
 
 
 
* zgrade i građevinski objekti    (samo konto 511 и 541)                                            370.568.709                           
                                                                                                                                             16% 
 
 
 
- ( План генералне регулације за општину-16.800.000)                                          16.800.000 
 
 
 
- пројектно техничка документација за уређивање земљишта -1.794.736 и 
уређење грађевинског земљишта-2.705.264   (индустријска зона)                         4.500.000 
 
 
- Израда пројектно техничке докиментације за уређење простора:  
Уређење парка код Студентског дома (обавеза из 2017.године) - 1.000.000 
Израда пројектно техничке докиментације за уређење простора: Простор  
између Зеленог булевара, улице 9. бригаде, улице Тимочке дивизије и  
средњих школа на 4. километру (обавеза из 2017.године) - 2.000.000                  3.000.000 
 
 
-експропријација потребног земљишта и набавка потребног земљишта 



 

64 

 (могућност откупа земљишта раси реализације неког инфраструктурног  
или другог пројекта – индустријска зона)                                                                   5.000.000 
 
- izgradnja i nabavka stambenih jedinica                                                                     48.136.625 
 
 
-набавка земљишта за сахрањивање                                                                      14.000.000 
 
 
-санација гараже Општинске управе                                                                             500.000 
 
 
-замена јавне расвете са лед расветом                                                                    65.912.141 
 
 
- извођење радова на изградњи водовода МЗ Метовница - I фаза                        10.000.000 
 
 
- пројектно техничка документација и реконструкција атмосферске 
 канализације у граду - I фаза                                                                                     10.000.000 
 
 
- извођење радова на изградњи водовода МЗ Бучје - I фаза                                  10.000.000 
 
 
 
-асфалтирање некатегорисаних улица на III km                                                         2.103.600 
 
 
-асфалтирање улица и путева по селима                                                                 30.000.000 
 
 
-асфалтирање паркова                   
(парк код Дома културе-2.049.000 и парк на  II км-5.709.000)                                    7.758.000 
 
 
-асфалтирање паркинга у Ђ.А.Куна                                                                             2.240.400 
 
 
- радови на стварању услова за побољшање квалитета живота особа  
са инвалидитетом, са одговарајућом пројектном документацијом                           3.500.000 
 
 
- санација моста преко Рукјавице МЗ Слатина са  
пројектно техничком документацијом                                                                             704.820 
 
 
- пројектно техничка документација за изградњу пута Д.Б.Река-    
Појате                                                                                                                              1.000.000 
 
 
- план детаљне регулације за изградњу колектора и постројења за  
пречишћавање отпадних вода у сливу борске реке са стратешком  
проценом утицаја плана на животну средину (обавеза 2017.године)                       2.880.000  
 
 
-израда пројекта хидрогеолошких истраживања изворишта Мрљиш                          490 000  
 
 
-израда пројектнотехничке документације за колектор, цевовод за  
каналисање отпадних вода и постројење за пречишћавање отпадних вода  
у сливу борске реке                                                                                                      26.000.000  
 
 
- пројектнотехничка документација за постројење за пречишћавање 
 отпадних вода у сливу брестовачке реке                                                                   7.000.000 
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-пројектнотехничка документација за регулисање отпадних вода за део  
насеља на Борском језеру                                                                                               700.000 
 
- реконструкција локала у улици Д.Р.Бобија у цињу формирања  
функционалне целине за предшколско образовање у Бору                                             18.091.872 
 
 
- израда ограда Предшколске установе "Бамби"                                                                 5.000.000 
 
 
- реконструкција секундарне топловодне мреже Предшколске  
установе "Бамби" --обданиште Бамби, са пројектно техничком  
документацијом                                                                                                                        3.229.020 
 
 
- Израда оградe OШ "Душан Радовић"                                                                                  2.099.548 
 
 
- Израда оградe OШ "3.октобар"                                                                                            1.597.332 
 
 
- Унапређење енергетске ефикасности - Замена столарије  
Дома културе - просторије Музеја рударства и металургије                                                 997.200 
 
 
- Унапређење енергетске ефикасности - Инвестиционо одржавање 
крова Техничке школе                                                                                                            7.670.280 
 
 
- Унапређење енергетске ефикасности - Инвестиционо одржавање  
крова фискултурне сале ОШ "Ђура Јакшић" Кривељ                                                         4.035.072  
 
 
* Израда пројектно техничке документације за санацију цевовода на  
делу III км код НИС-а, код "Кристала" и "Дрвозана"                                                               700.000 
 
 
* Израда пројектно техничке документације водоснабдевања МЗ "Горњане"                 2.800.000 
 
 
* Израда пројектно техничке документације водоснабдевања Гробљанска    
улица МЗ "Злот"                                                                                                                        450.000 
 
 
* Реконструкција резервоара на главној водоводној мрежи Злот-Бор                             2.500.000 
 
 
* Извођење радова на изградњи водоводне мреже  у реону Чока Рељи  
МЗ "Брестовац"                                                                                                                      4.000.000 
 
 
* Пројектно техничка документација водоснабдевања у улици Марка Орешковића  
МЗ"Нови Центар"                                                                                                                     400.000 
 
 
* Пројектно техничка документација за повезивање домаћинстава и осталих  
објеката на изведени фекални канализациони систем МЗ Кривељ                                    588.000 
 
 
* Пројектно техничка документација за издавање грађевинских дозвола и извођење  
радова и издавање локацијских услова за водоснабдевање МЗ Метовница                 1.564.000 
 
 
* Пројектно техничка документација за издавање грађевинских дозвола и  
извођење радова и издавање локацијских услова за водоснабдевање МЗ Бучје            900.000 
 
 
* Инвестиционо улагање за крак водоводне мреже према реону "Вашариште",  
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водоснабдевање насеља "Рудине" МЗ Брестовац                                                             3.000.000 
 
 
* Завршетак изградње водоводне мреже МЗ Лука са озакоњењем                                 1.307.839 
 
 
* Осветљење саобраћајнице до кампа - Борско језеро                                                     3.183.720 
 
 
* Експропријација земљишта – Борско језеро                                                                    4.100.000           
                                                                                
 
* Пројектно техничка документација са снимањем и добијањем грађевинске  
дозволе за фекалну канализацију (део насеља) са експропријацијом - Борско  
језеро                                                                                                                                        700.000 
 
 
* Пројектно техничка документација са снимањем за водоснабдевање и  
добијање грађевинске дозволе (насеље са друге стране језера) са  
експропријацијом - Борско језеро                                                                                       2.000.000 
 
 
*уређење пијаце – бетонски под                                                                                        4.560.000 
 
 
* Инвестиционо одржавање дворане са бином у Дому културе МЗ Горњане               1.597.632 
 
 
* Инвестиционо одржавање крова  Дома културе МЗ Горњане                                      5.071.608 
 
 
*Пројектно техничка документација за извођење радова на реконструкцији  
и инвестиционом одржавању Опште болнице Бор (обавеза из 2017.године)               1.200.000 
 
 
*Израда пројектне документације и извођење радова на изградњи објекта  
за привремени смештај паса луталица                                                                            10.000.000 
 
 
*Ревитализација грађевинског објекта "ФК Бор" и терена са  
припадајућим водоводним и електричним инсталацијама                                              5.000.000 
 
 
 
 
 
* mašine i oprema (kонто 512 - obuhvata opremu kod svih korisnika-računari, nameštaj, 
lap topovi za sednice skupštine opštine....)                                                                           8.700.870  
 
 
* биротор у насељу Металург                                                                                         34.000.000 
                                   
 
* nematerijalna imovina (конто 515 - knjige u biblioteci, program za Odeljenje za  
urbanizam,softveri kod korisnika...)                                                                                       2.850.000 
 
 
* остале некретнине и опрема (конто 513 - систем за узбуњивање)                          1.500.000                       
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Позивамо све грађане да се укључе у буџетске процесе 

и допринесу транспарентнијем раду јавне управе у 

будућности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


