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На основу члана 59. став 1. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14 и 
др. закон и 101-16 – др. закон) и члана 40. Статута града 
Бора (''Службени лист града Бора'' бр. 3/19), Скупштина 
града Бора, на предлог Градског већа, на седници 
одржаној 4. јуна 2019. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ОРГАНИЗАЦИЈИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ  
ГРАДА БОРА  

 

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1.  
Одлуком о Градској управи града Бора, утврђује 

се делокруг, унутрашња рганизација, начин руковођења, 
односи са другим органима, средства за рад, 
финансирање, јавност рада и друга питања од значаја за 
рад и организацију Градске управе града Бора (у даљем 
тексту: Градска управа).  

Члан 2. 
Градска управа поступа према правилима 

струке, непристрасно и политички неутрално и дужна је 
да сваком омогући једнаку правну заштиту остваривању 
права, обавеза и правних интереса. 

Градска управа је дужна да грађанима омогући 
брзо и делотворно оствраивање њихових права и правних 
интереса, као и да грађанима даје потребне податке и 
обавештења и пружа правну помоћ. 

 Градска управа је дужна да у свом раду 
сарађује са грађанима и да поштује личност и 
достојанство грађана. 

Члан 3. 
 Градска управа непосредно обавља послове на 
основу и у оквиру Устава, закона, Статута и прописа 
Града. 
 Рад Градске управе организује се тако да се 
омогући ефикасно остваривање права и интереса грађана. 
 

Члан 4. 
              Рад Градске управе је доступан јавности и 
подложан јавној контроли грађана, на начин утврђен 
законом и Статутом Града.  
 

Члан 5. 
             Запослени у Градској управи дужни су да своје 
послове обављају стручно, непристрасно, према 
правилима струке, не руководећи се при том својим 
политичким убеђењима, нити их у обављању послова 
могу изражавати и заступати.  

 

Члан 6. 

Градска управа  управа: 
       1. припрема нацрте прописа и других аката које 
доноси Скупштина града, Градоначелник и Градско веће; 

       2. извршава одлуке и друге акте Скупштина 
града, Градоначелник и Градско веће; 

       3. решава  у управном поступку у првом  
степену о правима и обавезама грађана, предузећа, 

установа и других организација из изворног делокруга 
града; 
     4. обавља послове управног надзора над 
извршавањем прописа и других општих аката Скупштина 
града; 
      5. извршава законе и друге прописе чије је 
извршавање поверено Граду; 
      6. обавља  стручне и друге  послове које утврди 
Скупштина града, Градоначелник и Градско веће. 
 

II ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ ГРАДСКЕ 

УПРАВЕ 

 

Члан 7. 

Градска управа образује се као јединствени 
орган. 

Члан 8. 
За вршење сродних послова Градске управе, као 

и за вршење послова државне управе који су Градској 
управи поверени законом, у Градској управи града Бора 
образују се одељења и служба.  

 

Члан 9. 
             Ради обједињавања истих или сличних послова 
који су међусобно сродни, успешнијег извршавања 
послова, пуне упослености и одговорности запослених, у 
оквиру одељења као основних организационих јединица 
могу се образовати и унутрашње организационе јединице 
као одсеци и групе. 

            За обављање сродних послова, са више од три 
запослених може се образовати одсек, а група 
(канцеларија) се може образовати за обављање послова 
исте врсте или међусобно повезаних нормативно – 

правних, студијско - аналитичких и пројектно-планских 
послова са најмање три запослена, што се ближе 
регулише Правилником о унутрашњем уређењу и 
систематизацији Градсе управе, који доноси Градско 
веће града Бора на предлог начелник Градске управе.  

Одлуком Скупштине града може се свим или 
појединим месним заједницама или другим облицима 
месне самоуправе поверити вршење одређених послова 
из изворног делокруга локалне самоуправе полазећи од 
тога да су ти послови од непосредног и свакодневног 
значаја за живот грађана тог подручја, уз обезбеђивање 
за то потребних средстава. 

За обављање одређених послова из 
надлежности Градске управе, посебно у вези са 
остваривањем права грађана, може се организовати рад 
Градске управее у месним заједницама. 

Послове из става 5. овог члана, начин и место 
њиховог вршења одређује Градоначелник на предлог 
начелника Градске управе. 

 

Члан 10. 

У Градској управи образују се следеће 

организационе јединице, и то:  
1.Одељење за финансије,  

2.Одељење за урбанизам, грађевинске,  

комуналне, имовинско-правне и стамбене послове,  
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3.Одељење за привреду и друштвене 
делатности,  

4.Одељење за управу и опште послове, 

5. Одељење за инспекцијске послове и 
комуналну полицију. 

6.Одељење пореске администрације,  

7.Одељење за надзор, планирање и економски 
развој, 

8. Служба за скупштинске послове и  
9.Кабинет градоначелника града. 

 

Члан 11. 

Одељење за финансије обавља послове који се 
сврставају у послове буџета Града, послове локалног 
трезора, послове финансија директних корисника 
средстава буџета и послове буџетског рачуноводства и 
извештавања, а посебно су: сви процедурално прописани 
послови на припреми буџета, све до израде нацрте буџета 
Града; сви процедурално прописани послови на 
извршењу буџета, подразумевајући и давање препорука 
директним корисницима средстава буџета и локалној 
власти; финансијско планирање за консолидовани рачун 
трезора који посебно обухвата анализу готовинских 
токова, плана извршења буџета, сервисирање дуга, 
дефинисање квота преузетих обавеза и плаћања; 
управљање готовинским средствима које посебно 
обухвата управљање консолидованим рачуном трезора, 
управљање ликвидношћу, управљање финансијским 
средствима; контролу расхода која посебно обухвата 
преузимање обавеза, проверу пријема добара и услуга и 
одобравање плаћања на терет буџетских средстава; 
управљање дугом; буџетско рачуноводство и 
извештавање које обухвата рачуноводствене послове за 
обраду примања и плаћања, вођење пословних књига за 
сва примања и издатке, евиденцију донација и помоћи; 
финансијско извештавање пре свега у прописаној форми; 
рачуноводствену методологију кроз израду општих и 
посебних аката; управљање финасијским 
информационим системом; послове из области финансија 
за директне кориснике средстава буџета који обухватају 
послове израде предлога финансијског плана, расподеле 
средстава индиректним корисницима буџетских 
средстава у оквиру одобрених апропријација, припреме и 
комплетирања документације за извршење финансијског 
плана, извршавања задатака који се односе на управљање 
имовином државе за коју је одговоран директни 
корисник; прописивање поступака и процедура интерне 
контроле; послове вођења пословних књига и 
усклађивања са главном књигом трезора и састављање 
консолидованих периодичних и годишњих извештаја, 
као и друге финансијско материјалне послове за 
директне кориснике средстава буџета, а за индиректне 
кориснике, уколико се то посебно уговори; припрему 
нацрта и других аката из области финансија и 
рачуноводства; послове обрачуна и исплата плата, 
накнада и других примања запослених и израду свих 
извештаја из те области; послове из области јавних 
набавки за директне кориснике и за индиректне 
кориснике са којима се то посебно уговари; 
усаглашавања општих аката са прописима који дају 
овлашћења за доношење општих аката локалној 
самоуправи; одговорно је за законитост општих аката 
чије нацрте припрема, а које доноси Скупштина града; 
пружа стручну помоћ странкама у остваривању права 
пред Градском управом - из делокруга рада одељења. 
Врши и друге послове које му наложи начелник Градске 
управе у оквиру делокруга рада. 

 

Члан 12. 

Одељење за за урбанизам, грађевинске, 

комуналне, имовинско-правне и стамбене послове 
врши послове који се односе на: припрему, доношење, 

евидентирање и чување планских докумената и 
урбанистичких планова; издавање потврде о 
усклађености урбанистичког пројекта са урбанистичким 
планом; издавање информације о локацији и локацијске 
дозволе; припрему планова за постављање привремених 
објеката на јавним површинама; у грађевинској области 
врши послове који се односе на издавање одобрења за 
градњу, пријаву почетка градње, прибављања потребне 
сагласности, мишљења и решења у име и за рачун 
инвеститора о његовом трошку и обезбеђење техничког 
прегледа и издавање употребне дозволе; предлагање 
нацрта аката које доносе органи општине из имовинско-

правне области, области урбанизма, грађевинарства и 
комунално-стамбене области; непосредно спровођење 
прописа Скупштине града у овим областима; доношење 
решења о рушењу објеката по захтеву странке; издавање 
решења за раскопавање улица, Одељење; одређивање 
јавног грађевинског земљишта, давање у закуп 
грађевинског земљишта и престанак права коришћења 
грађевинског земљишта; заштиту, очување и евиденцију 
непокретности Града у складу са важећим прописима; 

вођење евиденције и праћење реализације уговора о 
закупу непокретности у јавној својини града; управљање, 
коришћење и располагање непокретностима Града; 
спровођење поступка експропријације и комасације; 
промет земљишта и зграда и друге имовинско-правне 
поверене послове; продају станова, обезбеђивање станова 
за потребе органа Града, као и друге послове у складу са 
законом, Статутом града и одлукама; припрему нацрта 
прописа из своје области; односе са стамбеним 
заједницама и вођење регистра стамбених заједница и 
послове из стамбене области из изворног делокруга 
Града; спровођење управног поступка за исељење 
бесправно усљених лица из стамбеног и пословног 
простора. Одељење врши и послове државне управе које 
Република повери Граду; учествује у изради програмског 
буџета, утврђивању циљева и индикатора и изради 
извештаја о реализацији програма, програмскох 
активности и пројеката из свог делокруга рада.Пружа 
стручну помоћ странкама у остваривању права пред 
Градском управом - из делокруга рада Одељења. Врши и 
друге послове које му наложи начелник Градске управе у 
оквиру делокруга рада. 

Члан 13. 

Одељење за привреду и друштвене 
делатности припрема нацрт плана развоја и стратешке 
планове развоја града и прати њихову реализацију; 
учествује у изради пројеката којима се подстиче 
економски развој; врши израду и имплементацију 
стратешких докумената; врши припрему и 
имплементацију пројеката за одабране приоритете града; 
врши успостављање система спремности пројектне 
документације; врши активности на јачању капацитета 
локалних актера који се баве развојним питањима; врши 
друге активности ради промоције Града и привлачења 
инвестиција; врши послове који се односе на: 
задовољавање одређених потреба грађана у области 
занатства, туризма, угоститељства и другим привредним 
областима од интереса за Града; врши послове праћење 
цена у комуналним и другим делатностима за које је 
надлежан Град; врши послове који се односе на робне 
резерве; врши послове пољопривреде, шумарства и 
водопривреде и заштите грађана и материјалних добара 
од елементарних и других непогода и послове из области 
одбране; врши друге послове у области привреде који 
буду утврђени као послови Града; припрема нацрте 
одлука из комуналних области; прати и контролише 
превоз путника у линијском саобраћају, контролу продаје 
карата  у линијском саобраћају на градским и 
приградским линијама, ван линијски превоз путника 
(такси превоз), уређује режим и техничко регулисање 
саобраћаја и  организацију саобраћаја;  врши надзор над 
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радом јавних предузећа и установа чији је оснивач Град; 
прати доношење планова и програма јавних предузећа и 
њихову реализацију; обавља управне и друге послове 
који се односе на област: образовања, културе, примарне 
здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје, 
социјалне, борачке и инвалидске заштите и 
информисања; обавља послове који се односе на 
одржавање везе са Комесаријатом за избеглице и друге 
послове који се односе на статус избеглих, прогнаних и 
интерно расељених лица; врши послове који се односе на 
родну равноправност; врши послове који се односе на 
заштиту и унапређење животне средине, природе и 
ваздуха и природних добара у Граду, заштиту од буке и 
вибрација, заштиту од јонизирајућих и нејонизирајућих 
зрачења, заштиту од опасних и штетних материја на 
подручју Града и послове припреме и имплементације 
еколошких акционих планова; обавља послове који се 
односе на праћење стања и кретања у установама 
друштвених делатности из области здравствене заштите 
и планирања породице, предшколског, основног и 
средњег образовања, спорта, друштвене бриге о деци и 
омладини, социјалне заштите, ученичког и студентског 
стандарда и културе; врши послове који се односе на 
припаднике националних мањина; обавља стручне и 
административне послове за буџетске фондове и друге 
видове државне помоћи које су у надлежности Града; 
припрема нацрте прописа из своје области; учествује у 
изради програмског буџета, утврђивању циљева и 
индикатора и изради извештаја о реализацији програма, 
програмскох активности и пројеката из свог делокруга 
рада. Одељење за привреду и друштвене деларности 
врши послове и државне управе у областима за које је 
основано, а  које Република повери Граду. Пружа 
стручну помоћ странкама у остваривању права пред 
Градском управом - из делокруга рада Одељења. Врши и 
друге послове које му наложи начелник Градске управе у 

оквиру делокруга рада. 
 

Члан 14. 

Одељење за управу и опште послове обавља 
послове који се односе на: унапређење рада и 
модернизацију послова Градске управе, примену закона 
и других прописа о општем управном поступку у 
Градској управи; обавештавање грађане о остваривању 
њихових права у Градској управи; за Скупштину града, 
Градоначелника, Градско веће, Градску управу и Градско 
правобранилаштво, све или поједине послове који се 
односе на: вођење персоналне евиденције и стручне 
послове у вези са радним односима; организацију рада 
писарнице, организацију и координацију рада градског 
услужног центра, коришћење биротехничких и других 
средстава и опреме, информатике и АОП за потребе 
органа Града; безбедност и заштиту здравља запослених 
и на заштиту од пожара; коришћење и одржавање зграда 
и простора и обезбеђење других услова рада за Градску 
управу; спровођење поступака јавне набавке и набавке за 
потребе Скупштине града, Градоначелника, Градског 
већа и Градске управе; обезбеђивање рационалног 
коришћења пословног простора; превоз моторним 
возилима и друге сервисне услуге; доставу грађанима 
путем курирске службе; вођења бирачких спискова; 
решавање у управном поступку, ако прописима није 
одређено који је орган управе стварно надлежан за 
решавање у одређеној управној ствари; учествује у 
изради програмског буџета, утврђивању циљева и 
индикатора и изради извештаја о реализацији програма, 
програмскох активности и пројеката из свог делокруга 
рада 

За извршавање одређених послова из изворне 
надлежности града, као и поверених послова државне 
управе и стварање услова да се ти послови обављају 
ефикасније и ближе месту становања и рада грађана на 

територији насељених места образују се месне 
канцеларије. 

Месне канцеларије се образују за следећа 
подручја:  

Месна канцеларија Брестовац, за насељено 
место Брестовац; 

Месна канцеларија Бучје, за насељено место 
Бучје; 

Месна канцеларија Горњане, за насељено место 
Горњане; 

Месна канцеларија Доња Бела Река, за 
насељено место Доња Бела Река; 

Месна канцеларија Злот, за насељено место 
Злот; 

Месна канцеларија Кривељ, за насељено место 
Кривељ;  

Месна канцеларија Лука, за насељено место 
Лука и Топла; 

Месна канцеларија Метовница, за насељено 
место Метовница; 

Месна канцеларија Оштрељ, за насељено место 
Оштрељ; 

Месна канцеларија Слатина, за насељено место 

Слатина; 
Месна канцеларија Танда, за насељено место 

Танда; 
Месна канцеларија Шарбановац, за насељено 

место Шарбановац. 
Послови месне канцеларије за град Бор 

обављају се у седишту Градске управе. 
Месна канцеларија врши послове који се односе 

на обављање административно-технничке и друге 
послове око зборова грађана које организује 
Градоначелник или председник Скупштине града  и др. 

У месним канцеларијама могу се обављати 
одређени послови за друге органе, организације и 
установе на основу уговора који закључује 
Градоначелник са представником органа, организација и 
установа за које обављају послове.  

Месне канцеларије могу вршити 
административне послове за сеоске месне заједнице у 
Граду, које немају секретара месне заједнице, на основу 
решења начелника Градске управе. 

Месне канцеларије врше одређене послове за 
потребе месне заједнице које им на основу договора са 
саветом месне заједнице повери Скупштина града.    
           Одељење за управу и опште послове врши и друге 
послове које му наложи начелник Градске управе у 
оквиру свог делокруга рада. 

 

Члан 15. 

 Одељење за инспекцијске послове и 
кoмуналну полицију обавља послове инспекцијског и 
другог надзора у комуналној области, у области изградње 
објеката за које одобрење за изградњу издаје град, у 
области саобраћаја и путева, у области заштите животне 
средине, у области образовања и васпитања, у области 
трговине ван продајног објекта, осим даљинске трговине, 
обавља послове Комуналне полиције као и послове 
принудног извршења, опште и правне послове, у складу 
са Законом, Статутом града, одлукама и другим 
прописима донетим на основу Закона.  
 Одељење за инспекцијске послове обавља 
послове у складу са позитивним законским прописима, и 
то:  
 Комунална инспекција, обавља поверене 
послове, који се односе на надзор над трговином ван 
продајног објекта, осим даљинске трговине, као и у 
погледу истицања и придржавања радног времена и 
истицања пословног имена.  
 Осим поверених послова комунална инспекција 
обавља и инспекцијски надзор над извршењем закона и 
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градских прописа који се односе на обављање 
комуналних делатности, и то: производњом и 
снабдевањем корисника одговарајућим комуналним 
производом, прочишћавањем и одвођењем атмосферских 
и отпадних вода, одржавањем чистоће у градским и 
сеоским насељима,  уређењем и одржавањем паркова, 
зелених и рекреационих површина, као и других јавних 
површина, одржавањем и коришћењем јавне расвете, 
уређењем, одржавањем и коришћењем пијаца, 
одржавањем бунара и јавних чесми, уређењем и 
одржавањем градске кафилерије и организацијом службе 
за хватање паса  луталица,  одржавањем градске и 
сеоских депонија, одржавањем и уређењем гробаља, 
одређивањем услова и начина постављања привремених 
покретних продајних објеката,  држање домаћих 
животиња,  контролом радног времена у угоститељским 
и другим објектима,  вођење управног поступка у 
предметима комуналне инспекције,  обавља и друге 
послове у складу са Законом, Статутом града, одлукама и 
другим прописима донетим на основу Закона. 
 Грађевинска инспекција обавља поверене 
послове који се односе на:  вођење управног и извршног 
поступка, доношење управних аката и обављање 
управних радњи у поступку инспекцијског надзора над 
спровођењем одредаба Закона о планирању и изградњи, 
доноси решења за уклањање објеката или његовог дела 
који су изграђени без грађевинске дозволе,сачињава 
Програм уклањања објеката, извршава решења о 
уклањању објеката или његовог дела који су изграђени 
без грађевинске дозволе,  доноси решења о обустави 
радова ако се објекат не гради према грађевинској 
дозволи, врши надзор над коришћењем објеката, обавља 
и друге послове у складу са Законом, Статутом града, 
одлукама и другим прописима донетим на основу Закона.  
 Саобраћајна инспекција обавља надзор над 
применом прописа у оквиру послова поверених законом, 
као и надзор над применом градских одлука донетих на 
основу закона и других прописа у комуналној области и 
области саобраћаја и путева, и то: такси превоз путника,  
линијски, ванлинијски и превоз путника за сопствене 
потребе, линијски, ванлинијски и превоз ствари за 
сопствене потребе, контрола важећих и оверених редова 
вожње и друге документације у вези са обављањем 
делатности јавног превоза путника, контрола 
изграђености и опремљености аутобуских стајалишта, 
поступање по захтевима за утврђивање услова за возила 
за обављање такси превоза, контрола јавног пута у 
експлоатацији са аспекта безбедности саобраћаја на путу, 
контрола постављања вертикалне и хоризонталне 
саобраћајне сигнализације,  контрола радова на 
изградњи, реконструкцији и одржавању општинских 
путева и улица, његовог дела и путног објекта, контрола 
стања општинских путева и улица, њихових делова и 
путних објеката, контрола заузећа јавних саобраћајних 
површина, контрола услова одвијања саобраћаја на 
општинским путевима и улицама, контрола коришћења 
обале и водног простора и постављање пловних објеката, 
вођења управног поступка,  подношење захтева за 
покретање прекршајног поступка и пријава због 
привредног преступа, прикупљање података и 
информација од интереса за остваривање функција 
Градске управе, припремање извештаја и информација 
везаних за инспекцијски надзор, друге послове у складу 
са Законом, Статутом града, одлукама и другим 
прописима донетим на основу Закона.  
 Инспекција за заштиту животне средине обавља 
послове који се односе на:  
- вођење управног и извршног поступка и доношење 
управних аката и обављање управних радњи у поступку 
инспекцијског надзора у области заштите животне 
средине у делу поверених послова, и то:  

- надзор над објектима за које одобрење за градњу издаје 
град, контрола испуњености прописаних услова за 
обављање делатности привредних субјеката у погледу 
заштите животне средине,  надзор загађивача ваздуха са 
мерама за отклањање аеро загађења, надзор у делу 
заштите од буке од извора који се стављају у промет и 
коришћење, надзор над спровођењем мера заштите у 
поступцима процене утицаја на животну средину,  надзор 
над активностима сакупљања и транспорта инертног и 
неопасног отпада, односно над радом постројења за 
складиштење, третман и одлагање инертног и неопасног 
отпада за које град издаје дозволу за управљање отпадом, 
надзор над управљањем амбалажом и амбалажним 
отпадом за постројења и активности за које дозволу за 
управљање амбалажним отпадом издаје надлежни орган 
града, надзор у делу заштите од нејонизујућих зрачења у 
објектима за које одобрење за изградњу и почетак рада 
издаје надлежни орган града, надзор над спровођењем 
мера непосредне заштите, очувања и коришћења 
заштићених природних добара који су актом града 
проглашени заштићеним подручјима,  
- надзор у области управљања хемикалијама, односно над 
обављањем делатности промета односно коришћења 
нарочито опасних хемикалија за које дозволу издаје 
надлежни орган града, надзор над постројењима и 
активностима који подлежу издавању интегрисане 
дозволе (ИППЦ) за које одобрење за изградњу или 
употребну дозволу издаје надлежни орган града,  
поступање по захтевима енергетских субјеката за 
доношење извештаја о испуњености услова у погледу 
заштите животне средине за обављање енергетске 
делатности и  друге послове у складу са Законом, 
Статутом града, одлукама и другим прописима донетим 
на основу Закона из области заштите животне средине.  
 Просветна инспекција обавља послове 
инспекцијског надзора над применом Закона и других 
прописа из области образовања и васпитања и врши 
контролу над радом установа у области предшколског, 
основног и средњег образовања и васпитања у делу 
поверених послова, и то:  
- поступања установе у погледу спровођења закона, 
других прописа у области образовања и васпитања и 
општих аката, остваривање заштите права детета и 
ученика, њихових родитеља, односно старатеља и 
запослених, остваривање права и обавеза запослених, 
ученика и њихових родитеља,  обезбеђење заштите 
детета и ученика и запослених од дискриминације, 
насиља, злостављања, занемаривања и страначког 
организовања и деловања у установи, поступка уписа и 
поништава упис у школу ако је обављен супротно овом 
закону,  испуњеност прописаних услова за спровођење 
испита,  прописане евиденције коју води установа и 
утврђује чињенице у поступку поништавања јавних 
исправа које издаје установа,  у поступку верификације 

по налогу Министарства, испитује испуњеност услова у 
случају обуставе рада или штрајка у установи 
организованог супротно закону и друге послове у складу 
са Законом, Статутом града и другим прописима.    

 Буџетска инспекција обавља послове који се 
односе на: контролу примене закона и пратећих прописа 
у области финансијско-материјалног пословања и 
наменског и законитог коришћења средстава код 
директних и индиректних корисника средстава буџета 
града, јавним предзећима основаним од стране града, 
правним лицима над којима град има директни или 
индиректну контролу над више од половине (50%) 
капитала или више од 50% гласова у надзорном одбору, 
као и над другим правним лицима у којима локална јавна 
средства чине више од половине (50%) укупног прихода, 
правним лицима и другим субјектима којима су директно 
или индиректно дозначена средства буџета града за 
одређену намену, правних лица  и других субјеката  који 
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користе средства буџета града на основу задуживања, 
субвенција и остале државне помоћи у било ком облику и 
контролу обрачунавања, евидентирања и наплаћивања 
прихода које вршењем своје делатности остварују 
органи, организације, фондови и предузећа  града и 
предузимање законом прописаних мера  према 
прекршиоцима за утврђене  незаконитости; 
 Интерни ревизор обавља послове који се односе 
на: интерну контролу у складу са прописима којима се 
уређује буџетски систем и Правилником о заједничким 
критеријумима, стандардима и методолошким 
упутствима за поступање и извештавање ревизије у 
јавном сектору и међународним стандардима интерне 
ревизије. 
  Комунална  полиције обавља послове који се 
односе на: одржавање комуналног и другог законом 
уређеног реда на територији Града од значаја за 
комуналну делатност у областима, односно питањима: 
снабдевања водом, одвођења отпадних и атмосферских 
вода, јавне чистоће, превоза и депоновања комуналног и 
другог отпада, локалних путева и улица, саобраћајних 
ознака и сигнализације, паркирања, превоза путника у 
градском и приградском саобраћају, ауто-такси превоза, 
постављања привремених пословних објеката, 
противпожарне заштите, заштите од буке у животној 
средини, контроле радног времена субјеката надзора, 
одржавања комуналних објеката, пијаца, гробаља, 
паркова, зелених и других јавних површина, јавне 
расвете, стамбених и других објеката; контролу над 
применом закона и других прописа и општих аката из 
области комуналне и других делатности из надлежности 
Града; пружање подршке спровођењу прописа којима се 
обезбеђује несметано одвијање живота у Граду;  
пружање помоћи – асистенције надлежним органима 
града, прeдузeћимa, oргaнизaциjaмa и устaнoвaмa у 
спрoвoђeњу њихoвих извршних oдлукa; предузимање 
хитних мера заштите од елементарних и других 
непогода, заштите од пожара и друге заштите из 
надлежности града, учeствуje у вршeњу спaсилaчкe 
функциje и пружa пoмoћ другим oргaнимa, прaвним и 
физичким лицимa нa oтклaњaњу пoслeдицa 
eлeмeнтaрних и других нeпoгoдa; припрему и израду 
нацрта прописа и аката из оквира свог делокруга; 
изрицање мера за отклањање неправилности у складу са 
законом прописаним овлашћењима; издаје прекршајне 
налоге; подноси захтеве за покретање прекршајног 
поступка, пријаве за учињено кривично дело и друге 
пријавe; обавештава друге органе о утврђеним 
неправилностима из њихове надлежности; надзор 
зaбрaнe пушeњa у зaтвoрeнoм рaднoм и jaвнoм прoстoру 
и у jaвнoм прeвoзу; oдржaвaњe jaвнoг рeдa и мирa у 
склaду сa зaкoнoм утврђeним дeлoкругoм, кao и другe 
пoслoвe из свог делокруга. 

 

Члан 16. 

У Одељењу пореске администрације 

извршавају се послове у вези изворних прихода јединице 
локалне самоуправе, и то: пријем, обрада, контрола и 
унос података из пореских пријава; утврђивање решењем 
обавеза по основу локалних јавних прихода за које није 
прописано да их сам порески обвезник утврђује 
(самоопорезивање);евидентирања утврђене пореске 
обавезе у пореском књиговодству локалне пореске 
администрације у складу са прописима; књижење 
извршених уплата по основу локалних јавних прихода; 

послови пореске контроле законитости и правилности 
испуњавања пореске обавезе које се утврђују решењем 
локалне пореске администрације; послови обезбеђења 
наплате пореске обавезе; послови редовне и принудне 
наплате, одлагања плаћања пореског дуга; послови 
обрачунавања камата и принудне наплате изворних 
прихода који су преузети од ЈП Дирекција за изградњу 

Бора након ликвидације; послови обрачунавања камата и 
принудне наплате доприноса за уређење грађевинског 
земљишта; послови принудне наплате посреског дуга по 
основу дуга за накнаду за коришћење грађевинског 
земљишта;  покретања поступка стечаја; подношење 
захтева за покретање пореског прекршајног поступка; 

достављања извештаја са доказима Пореској полицији 
када постоје основи сумње да је извршено пореско 
кривично дело; послови првостепеног поступка по 
изјављеним жалбама пореских обвезника; вођење 
поновног поступка по поништеним управним актима; 

послови пружања правне помоћи надлежним 
организационим јединицама Пореске управе и другим 
пореским одељењима локалне пореске администрације; 

послови вођења јединственог пореског књиговодства за 
локалне јавне приходе; примене јединствених стандарда, 

дефиниција, класификација и номенклатура кодирања 
података и технику обраде у складу са јединственим 
инфорамционим системом за локалне јавне приходе, 

послови примене методолошких упутстава за 
једнообразну примену прописа из области локалних 
јавних прихода, послови чувања службене тајне у 
пореском поступку, послови у вези повраћаја више или 
погрешно наплаћених локалних јавних прихода и 
споредних пореских давања, послови давања бесплатних 
информација о пореским прописима из којих произилази 
пореска обавеза по основу локалних јавних прихода 
(сервис пореских обвезника),послови у вези продужења 
рока за подношење пореских пријава; послови издавања 
уверења и потврда у вези локалних јавних прихода; 

послови извештавања локалне самоуправе и Пореске 
управе у вези локалних јавних прихода и други послови 
из делокруга локалне пореске администрације. Пружа 
стручну помоћ странкама у остваривању права пред 
Градском управом - из делокруга рада Одељења. Врши и 
друге послове које му наложи начелник Градске управе у 
оквиру свог делокруга рада. 

 

Члан 17. 
Одељење за надзор, планирање и економски 

развој обавља послове који се односе на:израду нацрта 
планова развоја Општине; израду нацрта средњорочних и 
годишњих планова уређења грађевинског земљишта; 
израду нацрта програма отуђења и давања у закуп 
неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини; 
припрема нацрт плана развоја и стратешке планове 
развоја града и прати њихову реализацију; израђује нацрт 
годишњег плана капиталних инвестиција 
Града;припрему елабората о заједничком припремању, 
односно опремању грађевинског земљишта и припрему 
нацрта уговора о заједничком припремању, односно 
опремању грађевинског земљишта; утврђивање и 
обрачунавање износа доприноса  за уређење 
грађевинског земљишта; доставу документације и 
изјашњења у вези са принудном наплатом пореског дуга 
по основу дуга за накнаду за коришћење грађевинског 
земљишта и доприноса за уређење грађевинског 
земљишта; израду предмера и предрачуна за планирање 
потреба органа Града, индиректних корисника и за 
потребе спровођења јавних набавки; праћење спровођења 
уговора закључених по Закону о јавним набавкама од 
стране органа Града и других индиректних корисника; 
учествовање у контроли спровођења уговора о 
поверавању обављања комуналних делатности; вршење 
стручног надзора за потребе органа Града и других 
индиректних корисника; учествовање у спровођењу 
јавних набавки; учествовање у изради стретегија и 
стратешких планова Града; учествовање у изради 
пројеката којима се постиче економски развој; израду и 
имплементацију стратешких докумената; припрему и 
имплементацију пројеката за одабране приоритете града; 

успостављање система спремности пројектне 
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документације; активности на јачању капацитета 
локалних актера који се баве развојним питањима; 
учествује у изради програмског буџета, утврђивању 
циљева и индикатора и изради извештаја о реализацији 
програма, програмскох активности и пројеката из свог 
делокруга рада; предузима друге активности ради 
промоције Града и привлачења инвестиција; врши и 
друге послове које му наложи начелник Градске  управе 
у оквиру свог делокруга рада.  

 

Члан 18. 

Служба за скупштинске послове обавља 
послове који се односе на: стручне и организационе 
послове за Скупштину града и Градско веће и њихових 
радних тела, Градоначелника и радних тела која он 
образује (именује), а који се односе на припрему седница 
и обраду аката усвојених на седницама, архивирање, 
чување изворних докумената, израду записника и вођење 
евиденције о одржаним седницама, представкама и 
притужбама грађана, избору, именовањима и 
одликовањима; давање правних мишљења и обављање 
нормативно-правних послова за потребе председника 
Скупштине града и одборнике, Градоначелника и 
Градског  већа, а који нису у надлежности одељења 
Градске управе, као и у вези са другим питањима 
функционисања система локалне самоуправе у Граду, 
укључујући и послове за месне заједнице; врши стручне 
и организационе послове у области информисања за 
Скупштину, Градоначелника, Градско веће и Градску 
управу, о ставовима и мишљењима која се износе у 
јавност поводом донетих градских аката, информисање 
одборника у Скупштини; обезбеђивање услова за рад 
акредитованих новинара у Скупштини; информативно-

пропагандну активност и друге стручне послове у 
области информисања; врши припремне активности ради 
промоције Града и привлачења инвестиција; обавља и 
послове протокола за потребе органа Града и Градске  
управе; обавља послове умножавања материјала за 
потребе органа Града. Пружа стручну помоћ странкама у 
остваривању права пред Градском управом - из 
делокруга рада службе. 

Врши и друге послове које му наложи начелник 
Градске управе у оквиру свог делокруга рада. 

 

Члан 19. 

Кабинет Градоначелника врши стручне, 
саветодавне, организационе и административно-техничке 
послове који се односе на: остваривање надлежности и 
овлашћења градоначелника, заменика градоначелника 
и Градског већа; припрему за радне и друге састанке 
градоначелника не, заменика градоначелника и Градског 
већа; праћење активности на реализацији утврђених 
обавеза од стране Скупштине града;  послове интерне 
контроле; координирање активности на остваривању 
јавности рада органа Града; пријем странака, 
распоређивање аката и предмета и сређивање 
документације која се односи на градоначелника, 
заменика градоначелника и Градско веће;  послове везане 
за представке и притужбе грађана, односно припреме и 
достављања одговора по истима; сарадњу са медијима; 
кординира активности око израде програмског буџета и 
руководи активностима на изради програма капиталних 
инвестиција, програма развоја Града, годишњег и 
средњорочног програма уређења грађевинског 
земљишта;обавља послове стручног надзора; учествује у 
изради стратегија, стратешких и акционих планова; 
учествује у припреми пројеката са којима аплицира град 
код домаћих или иностраних и ИПА фондова; 
учествовање у изради и уређивању гласила Града, 
информатора Града и других информативно-

пропагандних материјала у Граду; ради послове који се 
односе на припрему и ажурирање интернет сајта Града. 

Члан 20. 

У Градској управи се могу поставити три 

помоћника градоначелника за различите области. 
Административно-техничке послове за рад 

помоћника градоначелника обављају основне 
организационе јединице Градске управе, зависно од 
области у којој су ангажовани. 
 

Члан 21. 

Помоћник Градоначелника:  
 1. покреће иницијативе за унапређење и развој 
области за коју је постављен и за решавање појединих 
питања из тe области, предлаже Градоначелнику решења 
за поједина питања из те области и учествује у 
реализацији истих; 
 2.даје мишљење о унапређењу и развоју 
области за коју је постављен; 
 3.даје упутство надлежним органима, службама, 
предузећима и установама при решавању појединих 
питања из области за коју је постављен ; 
 4.сарађује са надлежним министарствима и 
другим надлежним органима и институцијама Републике 
Србије, Управног округа и Града који су надлежни за 
решавање питања која се односе на област за коју је 
помоћник задужен; 
 5.подноси извештаје и мишљење на захтев 
Градоначелника о свом раду и по појединим питањама из 
области за коју је постављен. 
 

Члан 22. 

Помоћник Градоначелника мора да има 
одговарајућу школску спрему и занимање у зависности 
од области за коју је задужен.  

 

Члан 23. 

 Помоћнике Градоначелника поставља и 
разрешава Градоначелник. 
 Помоћници Градоначелника се постављају на 
период најдуже док траје мандат Градоначелника.  
 Помоћници Градоначелника могу бити 
разрешени пре истека времена на које су постављени. 
 Одлуку о разрешењу доноси Градоначелник. 

 

Члан 24. 

 Разрешењем Градоначелника престаје и мандат 
помоћника Председника Градоначелника.  
 

III  РУКОВОЂЕЊЕ  
Члан 25. 

 Градском управом руководи начелник Градске 
управе, као службеник на положају.  
 Начелник Градске управе за свој рад и рад 
Градске управе одговара градоначелнику и Градском 
већу, у складу са Статутом града и овом Одлуком.  
 

Члан 26. 

 Начелника Градске управе поставља Градско 
веће, на основу јавног огласа, на 5 година.  
 За начелника Градске управе може бити 
постављено лице које има стечено високо образовање из 
научне области правне науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер 
академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит, најмање пет година радног 
искуства у струци. 
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Члан 27. 

 Начелник Градске управе има заменика који га 
замењује у случају његове одсутности и спречености да 
обавља своју дужност.  
 Заменик начелника Градске управе поставља се 
на исти начин и под истим условима као начелник 
Градске управе.  

Члан 28. 

          Градско веће може разрешити начелника односно 
заменика начелника Градске управе на образложен 
предлог најмање једне трећине чланова Градског већа.  
  

Члан 29. 

 Начелник Градске управе:  
-представља и заступа градску управу,  
-организује, координира и усмерава рад Градске управе и 
обезбеђује законито, ефикасно и стручно обављање 
послова из делокруга Градске управе,  
-сачињава предлог обједињеног правилника о 
систематизацији Градске управе и других служби који 
доставља Градском већу на усвајање, 
-доноси опште акте о радним односима, о дисциплинској 
одговорности запослених, о оцењивању запослених, о 
заштити на раду запослених и друга нормативна акта, у 
складу са законом;  
-распоређује запослене у Градској управи;  
-решава о правима и обавезама из радно-правних односа 
запослених у Градској управи, у складу са законом;  
-врши дисциплинска и друга овлашћења према 
запосленима у Градској управи;  
-подноси Градоначелнику и Градском већу извештај о 
раду Градске управе;  
-решава сукоб надлежности између унутрашњих 
организационих јединица Градске управе;  
-врши и друге послове који су му законом, Статутом 
града и другим актима Града стављени у надлежност.  
 

Члан 30. 

 Кабинетом градоначелника руководи шеф 
кабинета, одељењем руководи начелник одељења, 
одсеком шеф одсека, канцеларијом и градским услужним 
центром координатор канцеларије односно координатор 
Градског услужног центра и групом руководилац групе. 
                                                   

Члан 31. 

 Запослене распоређује начелник Градске 
управе, а ближи услови за њихово распоређивање и 
премештај, утврђују се правилником о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних места у Градској 
управи.  

Члан 32. 
 Начелник Градске управе сазива колегијум 
руководилаца унутрашњих организационих јединица у 
циљу стварања услова за организовање и обезбеђивање 
законитог и ефикасног обављања послова Градске 
управе.  
 Колегијум ради у седницама које сазива 
начелник Градске управе.  
 По потреби, начелник Градске управе може 
позвати и друга изабрана, именована или постављена 
лица, као и запослене у Градској управи, да присуствују 
и учествују у раду колегијума.  
 

Члан 33. 

 Међусобни односи унутрашњих 
организационих јединица Градске управе заснивају се на 
правима и дужностима утврђеним законом, Статутом 
града и другим прописима.  
 Унутрашње организационе јединице Градске 
управе дужне су да међусобно сарађују и да размењују 
потребне податке и обавештења неопходна за рад и 
реализацију послова.  

 

 IV ОДНОСИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

 

 1. Односи Градске управе према другим 
органима Града 

Члан 34. 

Однос Градске управе према градоначелнику и 
Скупштини Града заснива се на правима и дужностима 
утврђеним законом, статутом града и овом одлуком.  

Градска управа је обавезна да градоначелника и 
Скупштину Града обавештава о вршењу послова, даје 
обавештења, објашњења, податке и предлоге из свог 
делокруга који су неопходни за рад градоначелника и 
Скупштине Града.  

Члан 35. 

Однос Градске управе према Градском већу 
заснива се на правима и дужностима утврђеним законом, 
статутом града и овом одлуком.  

Када у вршењу надзора над радом Градске 
управе утврди да поједина акта нису у складу са законом, 
Статутом Града или одлуком Скупштине Града, Градско 
веће може да их укине или поништи, уз налог да се 
донесу нови акти, у складу са законом.  

Уколико Градска управа не поступи по налогу и 
не донесе нове акте, може се покренути питање 
одговорности запосленог који је непосредно радио на 
доношењу акта, или одговорности руководиоца.  

 

2. Односи Градске управе према грађанима, 
предузећима и установама 

 

Члан 36. 

Запослени у Градској управи су дужни да 
грађанима и правним лицима у законом прописаном 
поступку омогуће несметано, благовремено и ефикасно 
остваривање њихових права и обавеза, да им дају 
потребна обавештења, упутства или податке, да поштују 
достојанство тих лица и да чувају углед Градске управе.  

 

V ПРАВНИ АКТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

 

Члан 37. 

 Градска управа доноси правне акте на основу 
закона и других прописа.  
 Правним актима Градске управе не могу се за 
грађане и правна лица утврђивати права и обавезе која 
нису заснована на закону.  
 

Члан 38. 

 Градска управа доноси правилнике, упутства, 
наредбе, решења и закључке.  
 Правилником се разрађују поједине одредбе 
закона и других прописа.  
 Упутством се прописује начин рада и вршења 
појединих послова Градске управе.  
 Наредбом се, ради извршавања појединих 
одредаба закона и других прописа, наређује или 
забрањује поступање у одређеној ситуацији која има 
општи значај.  
 Решењем се одлучује о појединим управним и 
другим појединачним питањима, у складу са законом и 
другим прописима.  
 Закључком се, у складу са прописима, уређују 
правила о начину рада и поступања Градске управе и 
њених унутрашњих организационих јединица.  
 

Члан 39. 

 У поступку пред Градском управом у коме се 
решава о правима и обавезама грађана и правних лица, 
примењују се одредбе Закона о општем управном 
поступку.  
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 Градско веће решава у управном поступку у 
другом степену о правима и обавезама грађана, 
предузећа и установа и других организација из изворног 
делокруга града.  
 

VI СУКОБ НАДЛЕЖНОСТИ И ИЗУЗЕЋЕ 
СЛУЖБЕНОГ ЛИЦА  

 

Члан 40. 

 Градско веће решава суков надлежности између 
Градске управе и других предузећа, организација и 
установа када на основу одлуке Скупштине града 
одлучују о појединим правима грађана, правних лица и 
других странака. 
 Начелник Градске управе решава сукоб 
надлежности између организационих јединица Градске 
управе. 

Члан 41. 

 О изузећу службеног лица у Градској управи 
одлучује начелник Градске управе.  
 О изузећу начелника Градске управе одлучује 
Градско веће.  

 

VII  ЗАШТИТА ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ 

 

Члан 42. 
Решењем  се одлучује о правима, обавезама и 

одговорностима службеника из радног односа, сагласно 
закону којим се уређује општи управни поступак, и има 
карактер управног акта. 

Члан 43. 

Жалба се изјављује у року од осам дана од дана 
достављања решења, ако овим законом није одређен 
краћи рок. 

Жалба не одлаже извршење решења само кад је 
то законом изричито одређено. 

По поднетој жалби на решење одлучује жалбена 
комисија. 

Члан 44. 

Жалбена комисија је колегијални орган који у 
другом степену одлучује о жалбама службеника. 

Жалбену комисију образује Градско Веће. 
 

Члан 45. 

Жалбена комисија одлучује о жалбама 
службеника на решења којима се одлучује о њиховим 
правима и дужностима, као и о жалбама учесника 
интерног и јавног конкурса. 

Жалбена комисија примењује закон којим се 
уређује општи управни поступак. 

Жалбена комисија је дужна да одлучи о жалби у 
року од 30 дана од дана њеног пријема ако законом није 
друкчије одређено. 

Против одлуке жалбене комисије може да се 
покрене управни спор. 

Члан 46. 

Жалбена комисија је у свом раду самостална и 
одлучује у већу од три члана. 

Жалбена комисија одлучује већином од укупног 
броја чланова већа и доноси Пословник о раду жалбене 
комисије. 

Жалбена комисија има свој печат, према закону 
којим се уређује печат државних органа. 

 

Члан 47. 

Најмање два члана већа жалбене комисије 
морају да имају стечено високо образовање из научне 
области правне науке на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, са 
најмање пет година радног искуства у струци. 

Председник и чланови жалбене комисије, 
именују се на пет година и могу да буду поново 
именовани. 

Имена чланова жалбене комисије објављују се 
на интернет презентацији јединице локалне самоуправе. 

На интернет презентацији јединице локалне 
самоуправе објављују се мишљења о питањима која су 
најчешће предмет одлучивања жалбене комисије, у 
складу са прописом о заштити података о личности. 

Чланови жалбених комисија имају право на 
накнаду за рад, чију висину одређује Градско Веће. 

 

Члан 48. 

Члану жалбене комисије дужност члана 
жалбене комисије престаје кад протекне време на које је 
именован, ако поднесе писмену оставку, када испуни 
услове за старосну пензију или када буде разрешен. 

Уместо члана жалбене комисије коме је 
дужност престала пре времена именује се нови, до 
окончања мандата жалбене комисије. 
 

Члан 49. 

Председник или члан жалбене комисије ће бити 
изузет од вршења дужности у појединачном жалбеном 
поступку уколико постоји лични интерес који он, или с 
њиме повезано лице, може имати у вези са одлуком у 
чијем доношењу учествује. 

Решење о изузећу члана жалбене комисије 
доноси председник комисије. 

Решење о изузећу председника жалбене 
комисије доноси Градско Веће. 

Против решења о изузећу жалба није 
допуштена али може да се покрене управни спор. 

 

Члан 50. 

Члан жалбене комисије разрешава се ако 
несавесно врши своје дужности или ако је осуђен на 
казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво 
дело које га чини недостојним дужности у жалбеној 
комисији. 

Председник жалбене комисије разрешава се 
дужности председника ако је несавесно или неуспешно 
врши. 

Против решења о разрешењу жалба није 
допуштена, али може да се покрене управни спор. 

 

Члан 51. 

Жалбена комисија најмање једном годишње 
подноси извештај о свом раду Градском Већу. 

 

Члан 52. 

Стручно-техничке и административне послове 
за жалбену комисију врши Градска управа код коje се 
обезбеђују и средства за рад жалбене комисије. 
 

VIII  ЈАВНОСТ РАДА 

Члан 53. 

 Рад Градске управе доступан је јавности, у 
складу са законом.  
 Јавност рада Градска управа обезбеђује 
давањем информација средствима јавног информисања, 

издавањем службених публикација, извештавањем 
Градоначелника, Скупштине града и Градског већа о 
свом раду и на други начин, утврђен законом и другим 
прописима.  
 Градска управа ће ускратити давање 
информација ако њена садржина представља државну, 
војну, службену или пословну тајну.  
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 О давању, односно ускраћивању давања 
информација о раду Градске управе одлучује начелник 
Градске управе.  
 

IX  РАДНИ ОДНОСИ У ГРАДСКОЈ ПРАВИ 
И СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

 

Члан 54. 

 Послове Градске управе који се односе на 
остваривање права и обавеза грађана и правних лица 
могу обављати лица која имају прописану школску 
спрему, положен државни стручни испит, посебан 
стручни испит прописан законом и потребно радно 
искуство у струци.  
 

Члан 55. 

 У погледу права обавеза и дужности запослених 
лица у Градској управи, примењују се одредбе закона и 
других прописа који важе за запослене у јединицама 
локалне самоуправе. 
 Звања запослених лица и услови за њихово 
стицање, коефицијенти за утврђивање плата, као и за 
распоређивање и премештај запослених, утврђују се 
посебним актима, у складу са прописима који се 
примењују на запослене у јединицама локалне 
самоуправе.  

Члан 56. 

 О правима, обавезама и одговорностима 
запослених у Градској управи одлучује начелник Градске 
управе.  

Члан 57. 

 Одлуку о распореду радног времена запослених 
у Градској управи доноси начелник Градске управе.  

 

Члан 58. 

 Средства за финансирање послова Градске 
управе обезбеђују се из буџета Града и буџета Републике 
Србије за поверене послове, као и из осталих прихода, у 
складу са законом.  
 Градска управа остварује приходе у складу са 
законом и они се уносе у буџет Града.  
 

 X  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 59. 

Даном ступања на снагу ове Одлуке, настављају 
са радом постојеће организационе јединице и 
руководиоци организационих јединица и организационих 
делова организационих јединица Градске управе до 
доношења акта о унутрашњој организацији и 
систематизацији Градске управе, у складу са одредбама 
ове Одлуке.  

Одредбе које се односе на Одељење за надзор, 
планирање и економски развој  у новом називу и са 
новим описом послова и Одељење за инспекцијске 
послове у делу који се односи на комуналну полицију 
почеће да се примењују када се за то створе услови у 
погледу добијања потребних сагласности за повећање 
броја запослених у Градској управи и сагласности за 
пријем у радни однос на неодређено време пет лица са 
високом стручном спремом и 8 лица са средњом 
стручном спремом.  

Акт о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних места у Градској управи, 
распоређивање запослених и закључивање уговора о 
раду са намештеницима којима се наставља њихов радни 
однос, извршиће се у року од 30 дана од дана ступања на 
снагу ове одлуке. 

Члан 60. 

Запослени у Градској управи, који остану 
нераспоређени, остварују права у складу са  Законом о 

запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе (“Службени гласник РС”, број 
21/16). 

Члан 61. 

На питања која нису регулисана овом одлуком 
непосредно се примењују одредбе закона и других 
прописа којима се уређује организација и рад градске 
управе.  

Члан 62. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о организацији Општинске управе општине Бор 
("Службени лист општине Бор", број 19/16-пречишћен 
текст  и 13/17).  

Члан 63. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеног листу града Бора”. 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

 

 Број: 020-26/2019-I 

 У  Бору, 4. јуна 2019. године                              
            

         ПРЕДСЕДНИК, 
                    Драган Жикић, с.р. 

 

2 

На основу члана 32, а у вези са чланом 66., 

члана 72. и члана 74. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'' бр. 129/07, 83/14- др. закон, 
101/16 – др. закон и 47/18) и члана 40. Статута града Бора 
(''Службени лист града Бора’’, бр. 3/19), Скупштине 
града Бора, на седници одржаној 4. јуна 2019. године, 
донела је 

 

О Д Л У К У 

О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 

 

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Предмет уређивања 

Члан 1. 
 Овом oдлуком се уређује правни статус месне 
заједнице, образовање, односно укидање или променa 
подручја месне заједнице, права и дужности месне 
заједнице, број чланова савета, надлежност и начин 
одлучивања савета месне заједнице, поступак избора 
чланова савета месне заједнице, распуштање савета 
месне заједнице, престанак мандата чланова савета месне 
заједнице, финансирање месне заједнице, сарадња месне 
заједнице са другим месним заједницама, поступак за 
оцену уставности и законитости аката месне заједнице, 
као и друга питања од значаја за рад и функционисање 
месних заједница на територији града Бора (у даљем 
тексту: Град). 
 

Сеоске и градске месне заједнице 

Члан 2. 
Овом одлуком образују се сеоске и градске 

месне заједнице као облици месне самоуправе и одређују 
се њихова подручја и послови. 
 

Циљ образовања месних заједница 

Члан 3. 
Месне заједнице се образују ради задовољавања 

потреба и интереса становништва у селима и градским 
насељима. 

Месна заједница може се основати и за два или 
више села. 

Статут месне заједнице 

Члан 4. 
 Месна заједница има свој статут. 
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Статутом Месне заједнице уређује се: број 
чланова Савета месне заједнице; критеријуми за избор 
чланова Савета месне заједнице; поступак за избор 
председника и заменика председника Савета месне 
заједнице; број, састав, надлежност и мандат сталних и 
повремених радних тела Савета месне заједнице, као и 
друга питања од значаја за њен рад. 

Месна заједница може статутом одредити свој 
празник. 

Правни статус 

Члан 5. 
Месна заједница има својство правног лица у 

оквиру права и дужности утврђених Статутом града и 
овом одлуком. 

Месна заједница има рачун отворен код Управе 
за трезор. 

 

Представљање и заступање месне заједнице 

Члан 6. 
Председник Савета месне заједнице представља 

и заступа месну заједницу и наредбодавац је за извршење 
финансијског плана. 

 

Печат месне заједнице 

Члан 7. 
Месна заједница има печат. 
Изглед и садржина печата прописаће се 

Статутом месне заједнице у складу са позитивним 
прописима.  

Имовина месних заједница 

Члан 8. 
Месна заједница има своју имовину коју могу 

чинити: покретне ствари, новчана средства, као и права и 
обавезе. 

У складу са одлуком Града, месна заједница 
има право коришћења на непокретностима које су у 
јавној својини Града. 

Савет месне заједнице је дужан да имовином из 
става 1. и 2. овог члана управља, користи и располаже у 
складу са законом, одлукама Града, овом одлуком и 
Статутом месне заједнице. 

Образовање месних заједница 
Члан 9. 

На територији Града образују се следеће месне 
заједнице: 
 а) градске: 

1. Месна заједница ''Брезоник''; 
2. Месна заједница ''Бакар''; 
3. Месна заједница ''Брестовачка Бања''; 
4. Месна заједница ''Металург''; 
5. Месна заједница ''Младост''; 
6. Месна заједница ''Напредак''; 
7. Месна заједница ''Нови центар''; 
8. Месна заједница ''Ново селиште''; 
9. Месна заједница ''Рудар''; 
10. Месна заједница ''Север''; 
11. Месна заједница ''Слога''; 
12. Месна заједница ''Стари центар''; 
13. Месна заједница ''Старо селиште''. 

 

Подручје градских месних заједница утврђено 
је Одлуком о утврђивању подручја  
месних заједница у Општини Бор, са поделом на ужа-

стална подручја унутар месних заједница (''Службени 
лист општина'' бр. 12/96, 5/98 и 18/00). 

 

б) сеоске: 
1. Месна заједница Брестовац, обухвата 

подручје насељеног места Брестовац; 
2. Месна заједница Бучје,  обухвата подручје 

насељеног места Бучје; 

3. Месна заједница Горњане, обухвата подручје 
насељеног места Горњане; 

4. Месна заједница Доња Бела Река, обухвата 
подручје насељеног места Доња Бела Река; 

5. Месна заједница Злот, обухвата подручје 
насељеног места Злот; 

6. Месна заједница Кривељ, обухвата подручје 
насељеног места Кривељ; 

7. Месна заједница Лука, обухвата подручје 
насељених места Лука и Топла; 

8. Месна заједница Метовница, обухвата 
подручје насељеног места Метовница; 

9. Месна заједница Оштрељ, обухвата подручје 
насељеног места Оштрељ; 

10. Месна заједница Слатина, обухвата подручје 
насељеног места Слатина; 

11.Месна заједница Танда, обухвата подручје 
насељеног места Танда; 

12. Месна заједница Шарбановац, обухвата део 
подручја насељеног места Шарбановац (звана места: 
Село, Дубрава, Несторов поток, Пунђелов поток и Суви 
поток) и  

13.Месна заједница Шарбановац-Тимок, 

обухвата део подручја насељеног места  
Шарбановац (звана места: Преко Тимок, Баба Јона, 
Велика падина и Фаца). 
 

Предлог за образовање, односно укидање или промену 
подручја месне заједнице 

Члан 10. 
 Поступак за образовање, односно укидање или 
промену подручја месне заједнице покреће се на 
образложени предлог најмање 10% бирача са 
пребивалиштем на подручју на које се предлог односи, 
најмање једна трећина одборника и Градско веће града 
Бора (у даљем тексту: Градско веће). 
 Нова месна заједница се образује спајањем две 
или више постојећих месних заједница или издавањем 
дела подручја из једне или више постојећих месних 
заједница у нову месну заједницу. 
 Месна заједница се може укинути и њено 
подручје припојити једној или више постојећих месних 
заједница. 
 Променом подручја месне заједнице сматра се и 
измена граница подручја уколико се извршеном изменом 
део подручја једне месне заједнице припаја подручју 
друге месне заједнице. 
 Предлог из става 1. овог члана подноси се 
Градском већу. 

 

Саветодавни референдум 

Члан 11. 
Градско веће доставља Скупштини града Бора 

(у даљем тексту: Скупштина града) предлог из члана 10. 
став 1. ове одлуке, а ако Градско веће није предлагач уз 
предлог се обавезно доставља и став Градског већа о 
предложеној промени. 
 Ако сматра да је предлог оправдан, Скупштина 
града расписује саветодавни референдум за део 
територије Града на који се предлог из члана 10. ове 
одлуке односи, у року од 30 дана од дана подношења 
предлога. 

На саветодавном референдуму грађани који 
имају бирачко право и пребивалиште на подручју за које 
је расписан саветодавни референдум, изјашњавају се да 
ли су ''за'' или ''против'' предлога који се предлаже. 

У одлуци о расписивању саветодавног 
референдума, Скупштина града ће одредити и органе за 
спровођење и утврђивање резултата референдума. 
 Сматра се да су грађани подржали предлог за 
образовање, односно укидање или промену подручја 
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месне заједнице, ако се за предлог изјаснила  већина од 
оних  који су гласали. 

Приликом утврђивања предлога одлуке којом се 
образује, односно укида или мења подручје месне 
заједнице, Градско веће ће водити рачуна о резултатима 
спроведеног саветодавног референдума. 
 

Мишљење Савета месне заједнице о промени 
подручја и укидању месне заједнице 

Члан 12. 
Градско веће је дужно да пре утврђивања 

предлога одлуке о промени подручја и укидању месне 
заједнице прибави и мишљење Савета месне заједнице на 
који се предлог односи. 

Савет месне заједнице ће се изјаснити у року од 
10 дана од дана достављања нацрта одлуке о промени 
подручја и укидању месне заједнице. 

Ако се Савет месне заједнице не изјасни у року 
из става 2. овог члана, сматра се да је мишљење 
позитивно. 
 

II ЈАВНОСТ РАДА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

Јавност рада 

Члан 13. 
Рад органа месне заједнице је јаван. 

           Јавност рада по правилу обезбеђује се: 
 - преко средстава јавног информисања, 
презетновањем одлука и других аката јавности и 
постављањем на огласној табли месне заједнице. 

- организовањем јавних расправа у складу са 
законом, Статутом града,  одлукама органа града и овом 
одлуком; 

- и на други начин утврђен Статутом месне 
заједнице и актима Савета месне заједнице. 
 

Обавештавање путем интернет презентације и 
друштвених мрежа 

Члан 14. 
У циљу  остваривања  права  грађана  на 

истинито, потпуно и благовремено обавештавање  
грађана  по питањима  од  значаја  за грађане месне 
заједнице, месна заједница може да отвори званичну 
интернет презентацију на којој ће објављивати  
информације, одлуке,  извештаје и друге акте месне 
заједнице, као и  вести  од значаја  за  грађане  са 
подручја месне заједнице.   

Обавештења и вести из става 1. овог члана, 
могу се реализовати и путем друштвених мрежа. 
 

III САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

  

Савет месне заједнице 

Члан 15. 
 Савет месне заједнице је основни 
представнички орган грађана на подручју месне 
заједнице. 
 Избори за савет месне заједнице спроводе се по 
правилима непосредног и тајног гласања на основу 
општег и једнаког изборног права, у складу са Статутом 
месне заједнице и овом одлуком. 

Сваки пословно способан грађанин са 
пребивалиштем на подручју месне заједнице који је 
навршио 18 година живота, има право да бира и да буде 
биран у Савет месне заједнице. 

За члана Савета месне заједнице, може бити 
изабран пунолетан, пословно способан грађанин који има 
пребивалиште на територији месне заједнице у којој је 
предложен за члана Савета месне заједнице. 
 Председника и заменика председника Савета 
месне заједнице бира Савет из реда својих чланова, 

тајним гласањем, већином гласова од укупног броја 
чланова савета месне заједнице.  
 

1. Чланови Савета месне заједнице 

 

Број чланова Савета месне заједнице 

Члан 16. 
Савет месне заједнице може имати најмање 5, а 

највише 11 чланова. 
Број чланова Савета утврђује се Статутом месне 

заједнице. 
 Мандат чланова Савета месне заједнице траје 4 
године. 

Примена територијалног принципа 

Члан 17. 
Чланови Савета месне заједнице бирају се за 

подручје месне заједнице по принципу једна МЗ једна 
изборна јединица, на бирачким местима, која утврђује 
решењем Изборна комисија за спровођење избора за 
чланове савета месних заједница.  

 

2.  Расписивање избора 

 

Председник Скупштине града 

Члан 18. 

 Изборе за Савет месне заједнице расписује 
председник Скупштине града. 

Избор члана Савета месне заједнице обавља се 
у месној заједници као изборној јединици. 
  

Рокови за расписивање избора 

Члан 19. 
Избори за чланове Савета месне заједнице 

морају се спровести најкасније 30 дана пре краја мандата 
чланова Савета месне заједнице којима истиче мандат. 

Од дана расписивања избора до дана одржавања 
избора не може протећи мање од 30 нити више од 45 
дана. 

Одлуком о расписивању избора одређује се дан 
одржавања избора, као и дан од када почињу да теку 
рокови за вршење изборних радњи. 

Ако избори за чланове Савета месне заједнице 
одржавају у исто време када и  избори за народне 
посланике, односно избори за председника Републике 
Србије, председник Скупштине града мора прибавити 
сагласност Републичке изборне комисије о ангажовању 
бирачких одбора и за изборе за Савет месне 
заједнице,пре доношења одлуке о расписивању избора из 
става 3. ове одлуке. 

Избори ће се одржавати недељом у временском 
термину од 7,00 до 20,00 часова. 
 

Право предлагања кандидата за члана Савета месне 
заједнице 

Члан 20. 

Кандидата за члана савета месне заједнице 
предлаже најмање 10 грађана са пребивалиштем на 
подручју месне заједнице.  

Сваки грађанин може предложити само једног 
кандидата за члана Савета месне заједнице. 

Предложени кандидати дају писану изјаву о 
прихватању кандидатуре. 

 

Изабрани кандидати 

Члан 21. 
Изабрани су они кандидати који су добили 

највећи број гласова до броја чланова који се бирају. 
Ако два или више кандидата добију једнак број 

гласова, гласање за те кандидате се понавља. 
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  IV СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 

 

Члан 22. 

Изборе за чланове Савета месне заједнице 
спроводе: Изборна комисија за спровођење избора за 
чланове Савета месних заједница, бирачки одбор и 
Другостепена изборна комисија. 

Органи за спровођење избора су самостални и 
независни у раду и раде на основу закона и прописа 
донетих на основу закона, Статута града, одредаба ове 
одлуке и Статута месне заједнице. 

За свој рад органи за спровођење избора 
одговарају органу који их је именовао. 

Сви органи и организације Града дужни су да 
пружају помоћ органима за спровођење избора и да 
достављају податке који су им потребни за рад. 
 

Изборна комисија за спровођење избора за  
чланове савета месних заједница 

Члан 23. 

Изборна комисија за спровођење избора за 
чланове савета месних заједница (у даљем тексту: 
Изборна комисија) обавља послове који су одређени 
овом одлуком. 

 

Састав Изборне комисије 

Члан 24. 

Изборну комисију чине председник и шест 
чланова које именује Скупштина града, на предлог 
одборничких група у Скупштини града, сразмерно броју 
одборника.  

Састав Изборне комисије мора да одражава 
политичку структуру скупштине у погледу одборничких 
група и коалиција. 

Ниједна политичка странка или коалиција не 
може имати више од половине чланова Изборне 
комисије. 

Изборна комисија има секретара кога именује 
Скупштина града и који учествује у раду Изборне 
комисије без права одлучивања. 

Председник, чланови и секретар изборне 
комисије имају заменике. 

Чланови Изборне комисије именују се на 
период од 4 године. 

За председника, заменика председника, 
секретара и заменика секретара Изборне комисије 
именују се лица која морају да имају стечено високо 
образовање из научне области правне науке на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, са најмање три година радног искуства у 
струци. 

Изборна комисија спроводи изборе за чланове 
Савета месне заједнице искључиво у сталном саставу. 

Чланови Изборне комисије и њихови заменици 
могу бити грађани који имају изборно право, као и 
пребивалиште на територији Града. 

 

Надлежност Изборне комисије 

Члан 25. 

Изборна комисија приликом спровођења избора 
за Савет месне заједнице:  

1) стара се о законитости спровођења избора за 
чланове Савета месне заједнице; 

2) одређује бирачка места; 
3) одређује бирачке одборе и именује њихове 

чланове; 

4) доноси Упутство за спровођење избора за 
чланове Савета месних заједница (у даљем тексту: 
Упутство); 

5) доноси Роковник за вршење изборних радњи 
у поступку спровођења избора за чланове Савета месне 
заједнице; 

6) прописује обрасце и организује техничке 
припреме за спровођење избора; 

7) утврђује да ли су изборне листе сачињене и 
поднете у складу са Упутством.  

8) проглашава листу кандидата; 
9) утврђује облик и изглед гласачких листића, 

број гласачких листића за бирачка места и записнички их 
предаје бирачким одборима; 

10) одлучује о приговорима поднетим у 
поступку избора за чланове Савета месне заједнице; 

11) утврђује и објављује резултате избора за 
чланове Савета месне заједнице. 

 

Бирачки одбор 

Члан 26. 

Бирачки одбор чине председник и два члана. 
Председник и чланови бирачког одбора имају 

заменике. 
Бирачки одбор именује Изборна комисија 

најкасније десет дана пре дана одређеног за одржавање 
избора. 

Чланови бирачког одбора и њихови заменици 
могу бити само пословно способни грађани који имају 
изборно право, као и пребивалиште на територији Града. 

Члановима бирачких одбора и њиховим 
заменицима престаје чланство у бирачком одбору кад 
прихвате кандидатуру за члана Савета месне заједнице, 
као и именовањем за члана Изборне и Другостепене 
изборне комисије. 

 

Предлагање чланова бирачког одбора 

Члан 27. 
 Председници бирачких одбора, заменици 
председника, чланови и заменици чланова бирачких 
одбора именују се на предлог одборничких група у 
Скупштини града. 

 Одборничке групе које не припадају 
скупштинској већини предлажу једног члана и његовог 
заменика. 

Надлежност бирачког одбора  
Члан 28. 

Бирачки одбор непосредно спроводи гласање, 
обезбеђује правилност и тајност гласања, утврђује 
резултате гласања на бирачком месту и обавља друге 
послове у складу са Упутством и овом одлуком. 

Бирачки одбор се стара о одржавању реда на 
бирачком месту за време гласања. 

Ближа правила о раду бирачких одбора одређује 
Изборна комисија доношењем Упутства, у року 5 дана од 
дана расписивања избора за чланове Савета месне 
заједнице. 

 

Ограничења у именовању чланова бирачког одбора 

Члан 29. 

Исто лице не може истовремено да буде члан 
два бирачка одбора. 

Чланови бирачких одбора и њихови заменици 
имају мандат само за расписане  изборе за члана Савета 
месне заједнице. 

Чланови и заменици чланова Изборне комисије, 
бирачког одбора и Другостепене изборне комисије не 
могу бити лица која су међусобно сродници по правој 
линији без обзира на степен сродства, у побочној 
закључно са трећим степеном сродства, а у тазбинском 
сродству закључно са другим степеном сродства, као ни 
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брачни другови и лица која су у међусобном односу 
усвојиоца и усвојеника, односно стараоца и штићеника.  

Ако је бирачки одбор састављен супротно 
одредби става 3. овог члана, бирачки одбор се распушта, 
а избори, односно гласање се понавља. 

Заменици чланова бирачких одбора имају иста 
права и одговорности као и чланови које замењују. 

Право гласа у бирачком одбору има само члан, 
а у његовом одсуству, заменик. 

 

Замена члана бирачког одбора 

Члан 30. 

           Замену члана бирачког одбора врши Изборна 
комисија најкасније пет дана пре дана одржавања избора. 

Приликом именовања и замене чланова 
бирачког одбора, Изборна комисија ће по службеној 
дужности водити рачуна о ограничењима из члана 29. 
oве одлуке. 

 

Другостепена изборна комисија 

Члан 31. 
Другостепена изборна комисија у другом 

степену одлучује о приговорима на решење Изборне 
комисије 

Другостепену изборну комисију образује 
Скупштина града.  

У погледу утврђивања састава Другостепене 
изборне комисије, примењују се одредбе ове одлуке које 
се односе на Изборну комисију. 

Другостепена изборна комисија се образује 
истовремено када и Изборна комисија. 

 

Рад Другостепене изборне комисије 

Члан 32. 

Другостeпену изборну комисију чине 
председник и четири члана. 

Другостепена изборна комисија има секретара 
кога именује Скупштина града и који учествује у раду 
Изборне комисије без права одлучивања. 

Другостепена изборна комисија одлучује 
већином од укупног броја чланова. 

Председник, најмање један члан и секретар 
Другостепене изборне комисије морају да имају стечено 
високо образовање из научне области правне науке на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, са најмање пет година радног искуства у 
струци. 

Председник, чланови Другостепене изборне 
комисије и секретар, именују се на период од 4 године и 
могу да буду поново именовани. 
 

Стручна административна и техничка помоћ 

Члан 33. 
Градска управа је дужна да пружи неопходну 

стручну, административну и техничку помоћ при 
обављању послова за потребе Изборне комисије, 
Другостепене изборне комисије и бирачких одбора. 
 

 V ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ КАНДИДАТА 

 

Рок за подношење пријаве кандидата 

Члан 34. 

           Кандидат подноси пријаву Изборној комисији, 
најкасније 15 дана пре дана одржавања избора у месној 
заједници. 

 

 

Садржина пријаве кандидата 

Члан 35. 

          Пријава се подноси на обрасцу који прописује 
Изборна комисија у писменој форми. 
 

Образац пријаве предлога кандидата 

Члан 36. 

           Кандидат за члана Савета месне заједнице подноси 
пријаву на посебном обрасцу који садржи:  
           1) име и презиме бирача, ЈМБГ, пребивалиште, 
адреса становања и потпис бирача да подржава предлог 
кандидата за члана Савета месне заједнице; 
          2) име и презиме кандидата, ЈМБГ, занимање, 
пребивалиште, адреса становања и потпис кандидата. 
           Кандидат за члана Савета месне заједнице, уз 
пријаву из става 1. овог члана подноси и: потврду о 
изборном праву и потврду о пребивалишту. 
           Обрасце за подношење предлога пријаве 
кандидата прописује Изборна комисија Упутством, које 
је дужна да објави у року од пет дана од доношења 
одлуке о расписивању избора. 

 

Недостаци у пријави предлога кандидата  
Члан 37. 

           Када Изборна комисија утврди да пријава предлога 
кандидата није поднета благовремено, донеће одлуку о 
одбацивању пријаве. 
           Када Изборна комисија утврди да пријава предлога 
кандидата садржи недостатке који онемогућују његово 
проглашење, донеће, у року од 24 часа од пријема 
пријаве предлога кандидата, закључак којим се 
подносиоцу пријаве налаже да, најкасније у року од 48 
часова од часа достављања закључка, отклони те 
недостатке. У закључку се подносиоцу пријаве указује на 
начин отклањања недостатака. 
           Када Изборна комисија утврди да пријава предлога 
кандидата садржи недостатке, односно ако утврди да 
недостаци нису отклоњени, или нису отклоњени у 
прописаном року, донеће у наредних 48 часова одлуку о 
одбијању проглашења предлога кандидата. 
 

Проглашење предлога кандидата 

Члан 38. 
           Изборна комисија проглашава предлог кандидата 
одмах по пријему предлога, а најкасније у року од 24 
часа од пријема предлога. 
           Одлуку о проглашењу предлога кандидата из става 
1. овог члана Изборна комисија доставља кандидату без 
одлагања. 
           Кандидат може повући пријаву најкасније до дана 
утврђивања листе кандидата за члана Савета месне 
заједнице. 

Обустављање поступка избора  
Члан 39. 

 У случају да се за изборе за чланове Савета 
месне заједнице пријави мање кандидата од броја 
чланова Савета месне заједнице који се бира, Изборна 
комисија доноси одлуку о обустављању поступка избора 
чланова за Савет месне заједнице. 
           Када протекне рок за изјављивање приговора на 
одлуку о обустављању поступка из става 1. овог члана, 
Изборна комисија о томе обавештава председника 
Скупштине града. 

 

 VI ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА 

 

Садржина изборне листе кандидата 

Члан 40. 

            Изборна листа кандидата за избор чланова Савета 
месне заједнице, садржи све предлоге кандидата, са 
личним именима свих кандидата и подацима о години 
рођења, занимању и пребивалишту. 
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            Редослед кандидата на изборној листи кандидата 
утврђује се према редоследу њиховог проглашавања. 
            Изборна комисија неће утврдити изборну листу 
кандидата за чланове Савета месне заједнице у случају 
ако је број кандидата мањи од броја чланова Савета 
месне заједнице који се бира. 
            Изборна комисија утврђује изборну листу 
кандидата за чланове Савета месне заједнице и објављује 
их ''Службеном листу града Бора'', најкасније 10 дана пре 
дана одржавања избора. 
            Изборна комисија је дужна да изборну листу 
кандидата за чланове Савета месне заједнице објави и на 
огласној табли месне заједнице и на званичној интернет 
презентацији Града. 

 

VII БИРАЧКА МЕСТА 

 

Надлежност за одређивање бирачких места 

Члан 41. 

            Изборна комисија одређује и оглашава у 
''Службеном листу града Бора’’ и на огласној табли 
месне заједнице бирачка места на којима ће се гласати на 
изборима, најкасније 20 дана пре дана одржавања избора. 
           Изборна комисија одређује бирачка места у 
сарадњи са Градском управом. 

Ако избори за чланове Савета месне заједнице 
одржавају у исто време када и  избори за народне 
посланике, односно избори за председника Републике 
Србије, избори за чланове Савета месне заједнице 
одржавају се на бирачким местима које је одредила 
Републичка изборна комисија, у складу са сагласношћу 
из члана 19. став 4. ове одлуке. 
  

Начин одређивања бирачких места 

Члан 42. 

            Бирачко место одређује се за гласање најмање 
100, а највише 2.500 бирача. 
            У изузетним случајевима, може се одредити 
бирачко место и за гласање мање од 100 бирача, ако би, 
због просторне удаљености или неповољног географског 
положаја, бирачима гласање на другом бирачком месту 
било знатно отежано.  
            Бирачко место може да обухвати подручје дела 
насељеног места или једног насељеног места. 
             За свако бирачко место одређује се: број бирачког 
места, назив бирачког места, адреса бирачког места и 
подручје с којег гласају бирачи на том бирачком месту. 
            За бирачка места се, по правилу, одређују 
просторије у јавној својини Града, а само изузетно и 
просторије у приватној својини. 
            Бирачко место не може да буде у објекту у 
власништву кандидата за члана Савета месне заједнице 
или члана његове породице. 
            Приликом одређивања бирачког места, водиће се 
рачуна да бирачко место буде приступачно особама са 
инвалидитетом. 

Гласање бирача 

Члан 43. 
 На изборима за члана Савета месне заједнице, 
бирач може да гласа само једанпут. 
 Гласање се врши заокруживањем редног броја 
испред имена и презимена кандидата и то највише до 
броја чланова Савета месне заједнице који се бира. 
 Гласачки листић припрема и оверава својим 
печатом Изборна комисија. 
 

VIII БИРАЧКИ СПИСКОВИ 

 

Упис и промене у бирачком списку 

Члан 44. 

            Градска управа која је надлежна за ажурирање 
дела бирачког списка, врши упис бирача који нису 

уписани у бирачки списак, као и промену података у 
бирачком списку, све до његовог закључења, односно 
најкасније 5 дана пре дана одржавања избора.  
 

Утврђивање и објављивање коначног броја бирача 

Члан 45. 

            Изборна комисија утврђује и објављује у 
''Службеном листу града Бора'' коначан број бирача за 
сваку месну заједницу, као и број бирача по бирачким 
местима у месној заједници. 
 

IX ОБАВЕШТЕЊЕ О ДАНУ И ВРЕМЕНУ 
ОДРЖАВАЊА ИЗБОРА 

 

Члан 46. 

           Обавештење бирачима о дану и времену 
одржавања избора, са бројем и адресом бирачког места 
на коме бирач гласа, врши Градска управа истицањем 
обавештења на огласној табли месне заједнице и на 
другим местима погодним за обавештење грађана месне 
заједнице. 
            Обавештење из става 1. овог члана врши се 
најкасније пет дана пре дана одржавања избора у месној 
заједници. 
 

X ИЗБОРНИ МАТЕРИЈАЛ 

 

Обезбеђивање изборног материјала 

Члан 47. 

            Изборни материјал за спровођење избора 
обезбеђују Изборна комисија и Градска управа за сваки 
бирачки одбор, у складу са Упутством. 
 

Употреба језика и писама 

Члан 48. 

           Текст образаца за подношење предлога кандидата, 
текст Изборне листе кандидата, текст гласачког листића, 
текст обрасца записника о раду бирачке комисије и текст 
уверења о избору за члана Савета месне заједнице 
штампају се на српском језику, ћириличким писмом. 
 

XI  УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА 

 

Утврђивање резултата избора по месним заједницама 

Члан 49. 
 По пријему изборног материјала са бирачких 
места, Изборна комисија у року од 48 часова од 
затварања бирачких места доноси одлуку о резултатима 
избора за сваку месну заједницу. 
 Резултати избора се одмах објављују у 
Службеном листу града Бора, на званичној интернет 
презентацији Града и на огласној табли месне заједнице.  
 

XII НАДГЛЕДАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ  
СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА 

 

Домаћи и страни посматрачи 

Члан 50. 

            Заинтересована регистрована удружења чији се 
циљеви остварују у области заштите људских и 
мањинских права, као и заинтересоване међународне и 
стране организације и удружења којa желе да прате рад 
органа за спровођење избора, подносе пријаву Изборној 
комисији најкасније пет дана пре дана одржавања избора, 
на обрасцу који прописује Изборна комисија. 
             За праћење рада Изборне комисије посматрачи 
могу да пријаве највише два посматрача. 
            За праћење рада појединих бирачких одбора 
посматрачи  могу да пријаве највише једног посматрача. 
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Овлашћење и акредитације посматрача 

Члан 51. 

            На основу констатације о испуњености услова за 
праћење рада Изборне комисије, односно бирачких 
комисија, Изборна комисија подносиоцу пријаве издаје 
одговарајуће овлашћење за праћење рада органа за 
спровођење избора. 
           Трошкове праћења рада органа за спровођење 
избора сносе подносиоци пријаве чији посматрачи прате 
изборе. 
 

XIII СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ИЗБОРА 

Члан 52. 

           Средства за спровођење избора финансирају из 
буџета града и могу се користити: 
           - набавку, штампање и превођење изборног 
материјала, 
           - накнаде за рад чланова Изборне комисије, 
           - накнаде за рад чланова Другостепене изборне 
комисије 

           - накнаде за рад чланова бирачких одбора, 
            - накнаде за рад запосленима у Градској управи 
који су ангажовани на обављању послова спровођења 
избора за чланове Савета месне заједнице, 
           - набавку канцеларијског и осталог потрошног 
материјала, 
           - превозничке и друге услуге. 
           Налогодавци за располагање средствима су 
председник и секретар Изборне комисије, председник и 
секретар Другостепене изборне комисије. 
 

 

XIV ПОНАВЉАЊЕ ГЛАСАЊА И 
ЗАШТИТА ИЗБОРНОГ ПРАВА 

 

Случајеви и рокови понављања гласања за члана 
Савета месне заједнице 

Члан 53. 

 Уколико два или више кандидата добију исти 
број гласова, а према броју добијених гласова треба да 
буду изабрани као последњи члан савета месне 
заједнице, понавља се гласање само о тим кандидатима.  
 Кад се утврди да је број гласачких листића у 
гласачкој кутији већи од броја бирача који су гласали, 
или у гласачкој кутији није нађен контролни листић, 
бирачки одбор се распушта и именује нова, а гласање на 
том бирачком месту понавља се. 
 Ако се гласање поништи на једном бирачком 
месту, гласање се понавља само на том бирачком месту. 
 У случајевима из става 1. и 2. овог члана, 
гласање се понавља у року од седам дана од дана 
одржавања избора, на начин и по поступку утврђеним за 
спровођење избора.  
 У случају понављања гласања, коначни 
резултати избора утврђују се по завршетку поновљеног 
гласања.  

Право на заштиту изборног права 

Члан 54. 

 Сваки бирач и кандидат за члана Савета месне 
заједнице има право на заштиту изборног права, по 
поступку утврђеном овом одлуком. 
 

Приговор Изборној комисији 

Члан 55. 

 Бирач и кандидат за члана Савета месне 
заједнице, има право да поднесе приговор Изборној 
комисији због неправилности у поступку кандидовања, 
спровођења избора, утврђивања и објављивања резултата 
избора. 

 Приговор се подноси у року од 24 часа од дана 
када је донета одлука, односно извршена радња или 
учињен пропуст.  

 

Рок за одлучивање по приговору 

Члан 56. 

 Изборна комисија донеће одлуку у року од 48 
часова од пријема приговора и доставити га подносиоцу 
приговора. 
 Ако Изборна комисија усвоји поднети 
приговор, поништиће одлуку или радњу. 
  

Приговор против одлуке Изборне комисије 

Члан 57. 

 Против одлуке Изборне комисије, може се 
изјавити приговор Другостепеној изборној комисији у 
року од 24 часа од достављања решења. 
 Изборна комисија дужна је да Другостепеној 
изборној комисији достави одмах, а најкасније у року од 
12 часова све потребне податке и списе за одлучивање. 
 Другостепена изборна комисија је дужна да 
донесе одлуку по приговору  најкасније у року од 48 
часова од дана пријема приговора са списима. 

 

Одлука Другостепене изборне комисије 

Члан 58. 

 Ако Другостепена изборна комисија усвоји 
приговор, поништиће одлуку или радњу у поступку 
предлагања кандидата, односно у поступку избора за 
члана Савета месне заједнице или ће поништити избор 
члана Савета месне заједнице. 
 Када нађе да оспорену одлуку треба 
поништити, ако природа ствари то дозвољава и ако 
утврђено чињенично стање пружа поуздан основ за то, 
Другостепена изборна комисија може својом одлуком 
мериторно решити изборни спор. Одлука Другостепене 
изборне комисија у свему замењује поништени акт. 
 Ако је по приговору поништена радња у 
поступку избора или избор члана Савета месне 
заједнице, Изборна комисија је дужна да одговарајућу 
изборну радњу, односно изборе понови у року од седам 
дана од утврђивања неправилности у изборном поступку, 
на начин и по поступку утврђеним овом одлуком за 
спровођење избора. 
 Поновне изборе расписује Изборна комисија. 
 Поновни избори спроводе се по листи 
кандидата која је утврђена за изборе који су поништени, 
осим кад су избори поништени због неправилности у 
утврђивању изборне листе. 
 У случају понављања избора коначни резултати 
избора утврђују се по завршетку поновљеног гласања. 
            Рок се рачуна од дана доношења одлуке о 
поништавању избора. 
 

XV КОНСТИТУИСАЊЕ САВЕТА МЕСНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

Конституисање Савета месне заједнице 

Члан 59. 
 Савет месне заједнице конституише се након 
утврђивања коначних резултата избора. 
 

Сазивање конститутивне седнице Савета месне 
заједнице 

Члан 60. 
 Прву конститутивну седницу Савета месне 
заједнице сазива председник Савета месне заједнице у 
претходном сазиву и то у року од 10 дана од дана 
утврђивања коначних резултата избора, а ако он то не 
учини, седницу сазива најстарији новоизабрани члан 
Савета. 
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 Конститутивном седницом председава 
најстарији члан Савета месне заједнице. 
 Конститутивна седница се може одржати ако 
присуствује већина од укупног броја чланова Савета 
месне заједнице. 
 

Председник и заменик председника Савета месне 
заједнице 

Члан 61. 
 Савет месне заједнице има председника и 
заменика председника које бирају чланови Савета. 
 

Примопредаја дужности 

Члан 62. 
 Председник Савета месне заједнице из 
претходног сазива дужан је да у писменој форми изврши 
примопредају пописа имовине са свим правима и 
обавезама месне заједнице на дан примопредаје. 
 

XVI НАДЛЕЖНОСТ САВЕТА МЕСНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

Члан 63. 
 Савет месне заједнице: 
 1) доноси статут месне заједнице; 
 2) доноси финансијски план месне заједнице и 
програме развоја месне заједнице; 

3) усваја годишњи и четворогодишњи извештај 
о раду месне заједнице 

 4) бира и разрешава председника и заменика 
председника савета месне заједнице; 
 5) предлаже мере за развој и унапређење 
комуналних и других делатности на подручју месне 
заједнице, а нарочито: 

- у области урбанистичког планирања и уређења 
месне заједнице, 
 - у изградњи и одржавању комуналних објеката, 
путева и улица на територији месне заједнице,  
 - у прикупљању и достављању надлежним 
републичким и градским органима, јавним предузећима 
и установама представке и притужбе на њихов рад, као и 
иницијативе и предлоге грађана за решавање питања од 
њиховог заједничког интереса, 
 - сарађује са органима општине на стварању 
услова за рад предшколских установа и основних школа, 
социјално збрињавање старих лица и деце, 
 -  заштите и унапређење животне средине,  
 -  уређење и одржавање насеља и зелених 
површина,  
 -  стање објеката комуналне инфраструктуре и 
квалитет комуналних услуга,  
 -  снабдевање и заштиту потрошача,  
 - радно време трговинских и занатских радњи, 
угоститељских и других објеката на подручју месне 
заједнице,  
 -  развој пољопривреде на подручју месне 
заједнице,  
 6) покреће иницијативу за доношење нових или 
измену постојећих прописа Града; 
 7) сарађује са удружењима грађана и 
невладиним организацијама у питањима која су од 
интереса за грађане месне заједнице, 

8) именује свог представника на свим 
зборовима грађана, извршава одлуке и спроводи 
закључке зборова грађана; 
 9) образује комисије, мировна већа, одборе и 
друга радна тела ради задовољавања заједничких потреба 
грађана у складу са законом и статутом месне заједнице; 
 10) учествује у организовању противпожарне 
заштите, заштите од елементарних непогада и другим 
ванредним ситуацијама у циљу отклања и ублажавања 
последица; 

 11) сарађује  са здравственим и ветеринарским 
установама и организацијама на стварању услова за 
здравствену и ветеринарску заштиту, 
 12) организује разне облике хуманитарне 
помоћи на свом подручју, 
 13) констатује престанак мандата члану Савета 
месне заједнице коме је престао мандат у случајевима из 
члана 72. став 1. тачка 2. до 6. ове oдлуке и покреће 
иницијативу за избор новог члана Савета месне 
заједнице; 

14) доноси Пословник о свом раду; 
 15) врши друге послове из надлежности месне 
заједнице утврђене статутом општине, актом о оснивању 
месне заједнице или другим градским прописима. 
  

Поверавање појединих изворних послова месним 
заједницама 

Члан 64. 
Одлуком Скупштине града, у складу са 

законом, може се појединим или свим месним 
заједницама поверити вршење одређених послова из 
надлежности Града, уз обезбеђивање за то потребних 
средстава. 

При поверавању послова полази се од чињенице 
да ли су ти послови од непосредног и свакодневног 
значаја за живот становника месне заједнице. 
 

Ангажовање чланова Савета месне заједнице 

Члан 65. 
 Ангажовање председника, заменика 
председника и чланова савета, као и чланова других 
органа месне заједнице на пословима из члана 63. ове 
oдлуке не подразумева стварање додатних финансијских 
обавеза месној заједници. 
 

Распуштање Савета месне заједнице 

Члан 66. 
 Савет месне заједнице може се распустити ако: 
 1) не заседа дуже од три месеца; 
 2) не изабере председника савета у року од 
месец дана од дана утврђивања коначних резултата 
избора за чланове савета месне заједнице или од дана 
његовог разрешења, односно подношења оставке; 
 3) не донесе финансијски план у року 
одређеном одлуком Скупштине града. 
 Одлуку о распуштању савета месне заједнице 
доноси Скупштина града на предлог Градског већа које 
врши надзор над законитошћу рада и аката месне 
заједнице. 
 Председник Скупштине града, расписује изборе за 
савет месне заједнице, у року од 15 дана од ступања на 
снагу одлуке о распуштању савета месне заједнице, с тим да 
од датума расписивања избора до датума одржавања избора 
не може протећи више од 45 дана.  
  

Повереник града 

Члан 67. 
 До конституисања савета месне заједнице, 
текуће и неодложне послове месне заједнице обавља 
повереник Града кога именује Скупштина града, 
истовремено са доношењем одлуке о распуштању савета 
месне заједнице из члана 66. став 2. ове oдлуке. 
 

Обављање административно-техничких и 
финансијско-материјалних послова 

Члан 68. 
Градска управа пружа помоћ месној заједници у 

обављању административно-техничких и финансијско-

материјалних послова. 
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Организовање рада Градске управе у месној 
заједници 

Члан 69. 
 За обављање одређених послова из 
надлежности Градске управе, посебно у вези са 
остваривањем права грађана, може се организовати рад 
Градске управе у месним заједницама. 
 Послове из става 1. овог члана, начин и место 
њиховог вршења одређује градоначелник града Бора на 
предлог начелника Градске управе. 
 

XVII ПРЕСТАНАК МАНДАТА ЧЛАНОВА 
САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

Престанак мандата члану Савета месне заједнице 

Члан 70. 
 Члану Савета месне заједнице престаје мандат 
пре истека времена на које је изабран: 

1) доношењем одлуке о распуштању Савета 
месне заједнице; 

2) ако је правноснажном судском одлуком 
осуђен на безусловну казну затвора у трајању од најмање 
шест месеци; 

3) ако је правноснажном одлуком лишен 
пословне способности; 

4) ако му престане пребивалиште на територији 
месне заједнице; 

5) ако наступи смрт члана Савета месне 
заједнице; 

6) подношењем оставке; 
Члану Савета месне заједнице престаје мандат 

наступањем случаја из става 1. овог члана тачке 2) до 
тачке 6) ове одлуке. 

Дан престанка мандата констатује Савет месне 
заједнице на првој наредној седници, осим подношења 
усмене оставке коју констатује на самој седници, а у 
осталим случајевима после пријема обавештења о 
разлозима за престанак мандата члана Савета месне 
заједнице. 

На истој седници Савет месне заједнице ће 
именовати новог члана Савета месне заједнице који је 
следећи на листи по броју освојених гласова, који то 
прихвати. 

Члан 71. 

 Ако Савет месне заједнице нема могућности да 
поступи у складу са чланом 70. став 4. ове одлуке, а 
најмање 1/3 чланова Савета месне заједнице престане 
мандат наступањем случаја из члана 70. став 1. тачка 2) 
до 6) ове одлуке, Савет месне заједнице о томе 
обавештава председника Скупштине града који ће 
расписати изборе за недостајући број чланова Савета 

месне заједнице, у року од 15 дана од дана пријема 
обавештења. 

 

XVIII СТАЛНА И ПОВРЕМЕНА РАДНА 
ТЕЛА 

Члан 72. 
 Савет месне заједнице може да образује стална 
или повремена радна тела, а у циљу припреме, 
разматрања и решавања питања из надлежности месне 
заједнице. 
 Статутом месне заједнице утврђује се број и 
структура чланова, надлежност, мандат, као и друга 
питања од значаја за њихов рад. 

  

XIX СРЕДСТВА ЗА РАД МЕСНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ 

Финансирање месне заједнице 

Члан 73. 
Средства за рад месне заједнице обезбеђују се 

из: 

 - средстава утврђених одлуком о буџету града, 
посебно за сваку месну заједницу; 
 -средстава која грађани обезбеђују 
самодоприносом; 
 - донација, поклона и других законом 
прописаних начина; 
 - прихода које месна заједница оствари својом 
активношћу; 
 -других средстава за рад месне заједнице 
прописаних законом. 

Савет месне заједнице доноси финансијски 
план. 

Финасијски план месне заједнице мора бити у 
складу са Одлуком о буџету града. 

 

Финансијски план и завршни рачун 

Члан 74. 
 Месна заједница доноси финансијски план у 
складу са буџетом града. 
 У финансијском плану месне заједнице исказују 
се приходи и расходи месне заједнице. 
 Финансијски план се доноси за једну 
календарску годину у року од 30 дана од дана усвајања 
одлуке о буџету града. 
 На финасијски план месне заједнице сагласност 
даје Градско веће, у складу са одлуком о буџету. 
 Савет месне заједнице  усваја завршни рачун по 
истеку калeндарске године. 
 Финансијски план и завршни рачун месне 
заједнице објављује се на огласној табли месне 
заједнице. 
 Наредбодавац за исплату средстава месне 
заједнице је председник Савета месне заједнице, а у 
његовом одстуству заменик председника Савета месне 
заједнице. 
 

Извештај о раду месне заједнице 

Члан 75. 
 Савет месне заједнице је дужан да најкасније до 
30. марта текуће године, достави Градском већу и 
Скупштини града извештај о свом раду и реализацији 
програма за прошлу годину, као и извештај о коришћењу 
средстава које им је Град пренео. 
 Контролу материјално-финансијског пословања 
месне заједнице врше Градска управа, као и буџетска 
инспекција Града. 
 

Захтев за обезбеђење финансијских средства 

Члан 76. 
 На захтев Градског већа или другог надлежног 
органа Града, Савет месне заједнице је дужан да у 
поступку припреме буџета, достави захтев за обезбеђење 
финансијских средства за наредну годину у роковима 
које одреди Градска управа, у поступку припреме Одлуке 
о буџету за наредну годину. 
 

XX САРАДЊА СА ДРУГИМ МЕСНИМ 
ЗАЈЕДНИЦАМА И  ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

 

Сарадња са другим месним заједницама 

Члан 77. 
Месна заједница може да остварује сарадњу у 

областима од заједничког интереса са другим месним 
заједницама на територији исте или друге општине или 
града. 

Одлуку о сарадњи из става 1. овог члана доноси 
Савет месне заједнице и доставља је Градском већу. 
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Сарадња са градом и његовим институцијама 

Члан 78. 
Месне заједнице остварују непосредну сарадњу 

са Градом и његовим органима, јавним и другим 
предузећима и организацијама, установама и 
удружењима са територије Града. 

 

Сарадња са удружењима  
Члан 79. 

Савет месне заједнице може сарађивати са 
удружењима, хуманитарним и другим организацијама, у 
интересу месне заједнице и њених грађана. 

 

 

XXI НАДЗОР НАД РАДОМ И АКТИМА 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

Поступак за оцену уставности и законитости општег 
акта месне заједнице 

Члан 80. 

 Градско веће покренуће поступак за оцену 
уставности и законитости општег акта месне заједнице 
пред Уставним судом, ако сматра да тај акт није у 
сагласности са Уставом или законом.  
 Градоначелник града Бора дужан је да обустави 
од извршења општи акт месне заједнице за који сматра 
да није сагласан Уставу или закону, решењем које ступа 
на снагу објављивањем у Службеном листу града Бора.  
 Решење о обустави од извршења престаје да 
важи ако Градско веће у року од пет дана од 
објављивања решења не покрене поступак за оцену 
уставности и законитости општег акта. 

 

Указивање Савету месне заједнице на предузимање 
одговарајућих мера 

Члан 81. 
 Када Градско веће сматра да општи акт месне 
заједнице није у сагласности са статутом, актом о 
оснивању месне заједнице или другим градским 
прописом, указаће на то савету месне заједнице ради 
предузимања одговарајућих мера. 
 Ако Савет месне заједнице не поступи по 
предлозима органа из става 1. овог члана, градоначелник 
града Бора поништиће општи акт месне заједнице 
решењем које ступа на снагу објављивањем у Службеном 
листу града Бора. 

 Градско веће, предлаже градоначелнику града 
Бора обустављање финансирања активности месне 
заједнице у којима се финансијска средства не користе у 
складу са финансијским планом месне заједнице, 
одлуком о буџету или законом. 
 

XXII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Правни континуитет месних заједница 

Члан 82. 
Месне заједнице основане у складу са Одлуком 

о оснивању месних заједница (‘’Службени лист општине 
Бор’’ бр. 11/09-пречишћен текст) настављају са радом и 
дужне су да у року од 30 дана од дана ступања на снагу 
ове одлуке ускладе своје статуте са Статутом града и 
овом одлуком. 

Престанак важења  
Члан 83. 

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о месним заједницама (‘’Службени лист 
општине Бор’’ бр. 11/09-пречишћен текст). 

 

 

 

 

 

Ступање на снагу 

Члан 84. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ‘’Службеном листу града Бора’’. 
 

Број: 016-5/2019-I 

У Бору, 4. јуна 2019. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

 

        ПРЕДСЕДНИК,  
      Драган Жикић, с.р. 
 3 

На основу члана 97. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник Републике Србије” бр. 
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18 ) и 
члана 40. и 129. Статута града Бора (‘’Службени лист 
града Бора’’ бр. 3/19), Скупштина града Бора, на седници  
одржаној 4. јуна 2019. године, донела је 

 

О Д Л У К У  
О ЛОКАЛНОМ ОМБУДСМАНУ ГРАДА БОРА 

 

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Предмет одлуке 

Члан 1. 
 Овом одлуком се уређују надлежност и 
овлашћења, начин поступања и поступак одлучивања, 
избор и престанак дужности, као и друга питања од 
значаја за рад локалног омбудсмана. 
 Сви појмови у овој одлуци употребљени у 
граматичком мушком роду подразумевају мушки и 
женски природни род. 
 

Надлежност локалног омбудсмана 

Члан 2. 
 Локални омбудсман независно и самостално 
контролише поштовање права грађана, утврђује повреде 
учињене актима, радњама или нечињењем органа управе 
или јавних служби, ако се ради о повреди прописа и 
општих аката јединице локалне самоуправе. 

Органи управе и јавне службе у смислу 
одредаба ове одлуке подразумевају Градску  управу, 
Градско веће када поступа као другостепени орган у 
управном поступку, службе, јавна предузећа, установе и 
организације, као и друге организационе облике чији је 
оснивач град (у даљем тексту: орган, односно служба). 
 Под појмом грађанин, у смислу ове одлуке, 
подразумевају се физичка лица, домаћи и страни 
држављани, као и домаћа и страна правна лица о чијим 
правима и обавезама одлучује орган, односно служба. 

Поред надлежности из става 1. локални 
омбудсман прати стање у органу, односно служби у 
циљу унапређења доброг управљања у граду и иницира 
измене градских прописа у складу са статутом и овом 
одлуком. 

Локални омбудсман не може узети у 
разматрање захтев за покретање поступка који се односи 
на рад Скупштине града, градоначелника града Бора и 
Градског већа осим ако поступа као другостепени орган 
у управном поступку. 
 

Положај локалног омбудсмана 

Члан 3. 
 Локални омбудсман штити права грађана од 
незаконитог и неправилног рада органа, односно службе, 

када су повређени прописи града и за свој рад одговара 
само Скупштини града у складу са овом одлуком. 
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Независност у обављању надлежности 

Члан 4. 
 Локални омбудсман не може бити позван на 
одговорност или бити кажњен за изнето мишљење или 
радње предузете у обављању својих надлежности 
утврђених овом одлуком. 
 

Поступање локалног омбудсмана 

Члан 5. 
 Локални омбудсман поступа поводом притужби 
грађана који тврде да су им актом органа, односно 
службе повређена права и слободе и по сопственој 
иницијативи. 
 

Непристрасност локалног омбудсмана 

Члан 6. 
 Локални омбудсман је дужан да води поступак 
непристрасно. 

Седиште 

Члан 7. 
 Седиште локалног омбудсмана је у Бору. 
 

II ИЗБОР И ПРЕСТАНАК ДУЖНОСТИ 

Избор и трајање мандата 

Члан 8. 
 Локалног омбудсмана бира и разрешава 
Скупштина града на предлог одборничке групе или 
најмање једне трећине одборника, већином од укупног 
броја одборника. 
 Локални омбудсман се бира на период од пет 
година и може поново бити биран.  
 Поступак за избор локалног омбудсмана 
започиње најкасније 90 дана пре истека мандата 
претходног локалног омбудсмана. 
 

Услови за избор 

Члан 9. 
 За локалног омбудсмана може бити изабран 
држављанин Србије који има стечено високо образовање 
из научне области правне науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, најмање 
пет година радног искуства у струци, професионално 
искуство на пословима у области заштите људских и 
мањинских права, ужива морални и професионални 
интегритет и није кривично осуђиван нити се против 
њега води кривични поступак. 
 

Свечана изјава 

Члан 10. 
 При ступању на дужност, локални омбудсман 
пред Скупштином града даје свечану изјаву која гласи: 
 „Заклињем се да ћу своју дужност извршавати у 
складу са Уставом, законом и другим прописима. 
Штитићу права грађана савесно, непристрасно и 
одговорно и у свом раду ћу се придржавати начела 
законитости, правичности и морала.“ 

 

Неспојивост функција 

Члан 11. 
 Функција локалног омбудсмана је неспојива са 
вршењем било које друге јавне функције или 
професионалне делатности, са чланством у политичким 
партијама и бављењем другом делатношћу и послом који 
би могао утицати на његову самосталност и независност. 
  
 
 

Престанак функције 

Члан 12. 
 Локалном омбудсману престаје функција: 

1. истеком мандата 

2. на лични захтев 

3. трајним губитком радне способности 

4. ако изгуби држављанство Србије 

5. ако буде правноснажно осуђен за учињено  
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци 

6. ако не престане или почне да обавља  
функцију, делатност или посао из члана 11. ове одлуке 

7. разрешењем због нестручног или несавесног  
обављања функције 

 Разлоге за престанак функције из става 1. тачке 
од 1. до 6. овог члана констатује Комисија за кадровска 
питања, одликовања и друга јавна признања и о томе 
обавештава Скупштину града, која решењем утврђује 
престанак функције локалног омбудсмана. 
 

Разрешење 

Члан 13. 
Локални омбудсман може бити разрешен ако 

нестручно или несавесно обавља своју функцију, уз 
обавезно претходно упозорење који му се указује на 
неправилности у раду и да је рок за отклањање наведених 
неправилности. 

Нестручност и несавесност о обављању 
функције може се констатовати само у случају уколико 
се ради о вишеструким или тешким повредама правила 
струке у поступању локалног омбудсмана. 

По добијању предлога за разрешење Комисија 
за кадровска питања, одликовања и друга јавна признања 
претходно писаним путем упозорава локалног 
омбудсмана и указује му на предложене неправилности у 
раду уз остављање рока за отклањање наведених 
неправилности, као и да се изјасни о разлозима због 
којих се предлаже разрешење. 

Пошто се локалном омбудсману пружи прилика 
да се изјасни у смислу претходног става овог члана 
Комисија за кадровска питања, одликовања и друга јавна 
признања предлаже Скупштини града доношење 
одговарајућег решења. 

Локални омбудсман има право да се на седници 
Скупштине града на којој се одлучује о његовом 
разрешењу, обрати одборницима. 
 

III НАДЛЕЖНОСТ 

Послови 

Члан 14. 
 Локални омбудсман обавља следеће послове: 

- прима и испитује притужбе, које се односе на 
повреду права грађана од стране 

органа, односно службе;  

- поступа по сопственој иницијативи у сваком 
случају где постоји сумња о постојању  
кршења права грађана од стране органа, односно службе;  

 - врши периодичне прегледе и контролу рада 
органа, односно службе;  

 - прикупља информације из различитих извора 
о примени закона и других прописа из  
области људских права од стране органа, односно 
службе;  

 - прати примену међународних стандарда о 
људским правима на територији града; 
 - саставља годишњи извештај о остваривању, 
поштовању и унапређењу људских права;  
 - посредује у мирном решавању спорова 
везаних за кршења људских права на  
територији града; 
 - остварује непосредну сарадњу са републичким 
заштитником грађана, као и другим републичким 
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органима и поспешује сарадњу између подручних органа 
државне управе и носилаца јавних овлашћења из 
делокруга Републике Србије и грађана, на територији 
града;  

-иницира покретање кривичних, дисциплинских 
и других поступака код надлежних  

органа у случају кршења права од стране органа, односно 
службе;  

 -организује и учествује у организацији и 
припреми саветовања о остваривању и  
поштовању људских права и забрани дискриминације; 
 - организује и учествује у организацији и 
припремама кампања за информисање  
јавности о питањима значајним за остваривање и 
поштовање људских права и забрани дискриминације;  
 - иницира и подстиче образовање о људским 
правима у свим областима живота;  
 - сарађује и размењује искуства са другим 
институцијама омбудсмана и другим  
органима и организацијама који се баве заштитом и 
унапређењем људских права у земљи и иностранству; 

- сарађује са медијима у циљу унапређења 
људских и мањинских права на територији  

ЈЛС, обавештавања грађана о своме раду и другим 
питањма од значаја за вршење функције локалног 
омбудсмана; 

- обавља друге послове у складу са законом и 
прописима града. 

 

Иницирање доношења нових или промену постојећих 
прописа 

Члан 15. 

 Ради унапређења и усклађивања прописа са 
стандардима у области људских права, локални 
омбудсман је овлашћен да иницира Скупштини града и 
другим надлежним органима доношење нових и промену 
постојећих прописа. 
 Надлежни органи обавезни су да разматрају 
иницијативе које поднесе локални омбудсман. 

Локални омбудсман иницијативе из ст. 1.и 2. 
овог члана може дати у форми нацрта или предлога акта 
чије доношење или усклађивање предлаже. 
 О предлозима градских прописа и општих аката 
Скупштине града који имају утицаја на остварење и 
заштиту људских права и односе органа града и грађана, 
Скупштина града је дужна да прибави мишљење 
локалног омбудсмана. 
 

Присуство и учешће локалног омбудсмана у раду 
Скупштине 

Члан 16. 
 Локални омбудсман има право да присуствује 
свим седницама Скупштине града и њених тела и има 
право да учествује у скупштинској расправи када се 
расправља о питањима из његове надлежности. 
 

Обавезни пријем локалног омудсмана 

Члан 17. 
 Сви функционери, органи, односно службе 

дужни су да приме локалног омбудсмана на његов захтев 
одмах, а најкасније у року од 7 дана од дана упућивања 
захтева. 

IV ПОСТУПАК   
Покретање поступка 

Члан 18. 
 Локални омбудсман поступа по притужби лица 
које сматра да му је актом, радњом или нечињењем 
органа, односно службе повређено неко право или по 
сопственој иницијативи. 
 Притужба се може поднети када су исцрпљена 
редовна правна средства или када против акта на који се 
притужба односи не постоје редовна правна средства, 

или би за подносиоца могла наступити велика и 
непоправљива штета ако би се сачекало окончање 
поступка по правном средству. 
 

Подносилац притужбе 

Члан 19. 
 Било које лице које сматра да му је актом или 
радњом органа, односно службе повређено неко право 
може упутити притужбу локалном омбудсману. 
 Притужбу у име лица из става 1. овог члана 
може поднети његов наследник, законски заступник или 
пуномоћник. 
 Притужбу у име лица из става 1. овог члана 
може поднети и удружење грађана или невладина 
организација, уз овлашћење тог лица. 
 

Садржина притужбе 

Члан 20. 
 Притужба се подноси у писаном облику, 
укључујући све облике електронске комуникације или 
усмено на записник код локалног омбудсмана и не 
подлеже плаћању таксе. 
 У притужби се наводе: 

- лични подаци подносиоца (име, презиме, 
адреса), 

- орган, односно служба на чији се рад односи,  
- околности конкретног случаја,  
- чињенице и докази који поткрепљују наводе 

из захтева, 
- подаци о томе која правна средства је 

подносилац већ користио. 
 Локални омбудсман пружа 
подносиоцима помоћ у састављању и подношењу 
притужбе. 

Рок за подношење притужбе 

Члан 21. 
 Притужба се подноси у року од годину дана од 
дана достављања коначног управног акта, односно од 
предузимања последње радње на коју се притужба 
односи. 
 Притужба се може поднети и пре наступања 
коначности акта ако би чекање на коначни управни акт 
подносиоцу притужбе нанело ненадокнадиву штету. 
 

Језик притужбе 

Члан 22. 
 Притужба се подноси на српском језику и 
ћириличком писму.  
 

Трошкови поступка 

Члан 23. 
 Поступак пред локалним омбудсманом је 
бесплатан за подносиоца притужбе. 
 

Тајност података 

Члан 24. 
 Поступак пред локалним омбудсманом није 
јаван.  
 Локални омбудсман је дужан да и након 
престанка мандата чува тајност података до којих је 
дошао у свом раду. 
 

Рок за поступање по притужби 

Члан 25. 
 Локални омбудсман је дужан да поступи по 
притужби у року од 30 дана од подношења притужбе. 
 

Одбацивање притужбе 

Члан 26. 
 Локални омбудсман може одбацити притужбу 
ако утврди: 
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1. да не садржи податке на основу којих се 
подносилац притужбе може са сигурношћу  

одредити (анонимни захтев); 
2. да не садржи друге прописане податке, а  

подносилац не допуни притужбу ни у примерено датом 
накнадном року;  

3. да се односи на рад републичких органа или  
органа и служби друге јединице локалне самоуправе; 

4. да се односи на рад Скупштине града или 

градоначелника града Бора или Градског већа када не 
решава у управном поступку у другом степену о правима 
и обавезама грађана; 

5. да је поднета после протека рока из члана 21; 
6. да се ради о поновљеној притужби која не  

садржи нове наводе и чињенице које их поткрепљују;  
7. да подносилац притужбе није искористио  

редовна правна средства против акта на који се притужба 
односи, осим ако би за подносиоца притужбе могла 
наступити велика штета ако би се сачекало на окончање 
поступка по правном средству; 

8. и у другим случајевима када се притужба  
не односи на рад органа, односно служби; 

 У ситуацији из тачке 1. става 1. овог члана, 
локални омбудсман може покренути поступак по 
сопственој иницијативи, ако притужба указује да постоје 
озбиљни разлози за покретање поступка. 
 Ако се ради о разлогу из тачке 3. става 1. овог 
члана,  локални омбудсман ће доставити такву притужбу 
без одлагања републичком заштитнику грађана или 
локалном омбудсману. 

Локални омбудсман може да одлучи да покрене 
поступак и у случају из тачке 5. става 

1. овог члана, ако оцени да околности случаја на који се 
притужба односи, тежина последице или друге 
околности оправдавају покретање поступка. 
 Ако одбаци притужбу, осим кад је захтев 
анониман, локални омбудсман ће у писменој форми 
образложити разлоге за његово одбацивање и 
подносиоцу притужбе дати савет о другим могућностима 
за остваривање заштите. 
 Против одлуке локалног омбудсмана о 
одбацивању притужбе не могу се користити правна 
средства.  

Покретање поступка 

Члан 27. 
 Ако не одбаци притужбу, локални омбудсман 
покреће поступак и о томе обавештава подносиоца 
притужбе и орган, односно службу на чије поступање се 
односи притужба. 
 

Одговор на притужбу 

Члан 28. 
 Орган, односно служба је дужна да достави 
одговор на притужбу у року који одреди локални 
омбудсман, а који не може бити краћи од 8 ни дужи од 30 
дана од дана пријема обавештења о покретању поступка 
из члана 27. ове одлуке. 
 Ако орган, односно служба не поступи у складу 
са обавезама утврђеним овом одлуком, локални 
омбудсман ће о томе обавестити орган који врши надзор 
над његовим радом. 
 Одговор органа, односно службе се доставља 
подносиоцу притужбе и оставља рок од 15 дана да се 
притужилац изјасни да ли је задовољан одговором 
органа, односно службе. 
 

Обавезе органа управе 

Члан 29. 
 Орган, односно служба је дужна да локалном 
омбудсману, на његов захтев, стави на располагање све 
податке и обавештења из своје надлежности, без обзира 

на ниво тајности документа и да му омогући да спроведе 
поступак испитивања.  
 Орган, односно служба је дужна да без 
одлагања достави локалном омбудсману, на његов 
захтев, копије свих тражених списа и докумената. 
 Локални омбудсман има приступ свим 
просторијама у којима се обављају активности органа, 
односно службе. 

 Локални омбудсман може да прибавља усмене 
и писане изјаве од изабраних, именованих и постављених 
лица, као и запослених у органу, односно служби када је 
то потребно за разјашњење случаја и утврђивање 
чињеничног стања.  
 Лица из става 4. овог члана која локални 
омбудсман позове ради разјашњења случаја и 
утврђивања чињеничног стања дужна су да се одазову 
позиву. 

Достављање података 

Члан 30. 
 Орган, односно служба од кога је локални 
омбудсман писмено затражио податке, обавештења и 
објашњења, дужан је да му те податке достави у року 
који он одреди, а који не може бити дужи од 15 дана. 
 Ако орган, односно служба не поступи у складу 
са захтевом локалног омбудсмана из става 1. овог члана, 
он ће о томе обавестити орган који врши надзор над 
његовим радом. 
  

Друга лица која располажу сазнањима о случају 

Члан 31. 
 Локални омбудсман може да прибави усмену 
или писану изјаву од сваког лица за које основано 
претпоставља да располаже сазнањима о околностима 
случаја који истражује. 
 

Обустављање поступка 

Члан 32. 
 Када локални омбудсман утврди да нису 
повређена права грађана или нема других неправилности 
у раду, обуставиће поступак и обавестиће о томе 
подносиоца захтева и орган, односно службу чији је рад 
био предмет испитивања. 
 Локални омбудсман може обуставити поступак, 
и у следећим случајевима:  

- ако у току поступка утврди да је орган, 
односно служба отклонила повреду  

или недостатке на које се односи притужба 

- ако је подносилац притужбе задовољан 
одговором органа, односно службе на коју се  

притужба односи, 
- ако подносилац притужбе не сарађује у 

поступку, 
- ако подносилац притужбе повуче притужбу, 

- ако утврди да је након подношења притужбе 
покренут други одговарајући поступак  

за заштиту права 

 Против одлуке из ст. 1. и 2. овог члана,  не могу 
се користити правна средства. 
 

Мишљења, предлози и препоруке 

Члан 33. 
 Ако локални омбудсман у поступку утврди 
постојање повреде права лица или друге неправилности у 
раду органа, односно службе, сачиниће одговарајуће 
мишљење, предлоге и препоруке и о томе обавестити 
орган, односно службу на чији се рад то односи. 
 Орган, односно служба, коме је локални 
омбудсман упутио мишљење, предлог или препоруку 
дужан је да обавести локалног омбудсмана о мерама које 
је предузео најкасније у року од 15 дана од дана пријема 
мишљења, предлога или препоруке. 
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 Ако орган, односно служба не обавести 
локалног омбудсмана о предузетим мерама или ако 
локални омбудсман сматра да предузете мере нису 
одговарајуће, о непоступању органа, односно службе ће 
обавестити орган који врши надзор над његовим радом, 
Скупштину града, градоначелника града Бора и Градско 
веће. 
 

Садржина мишљења, предлога и препорука 

Члан 34. 
 У свом мишљењу, предлогу и препоруци 
локални омбудсман може: 

1. предложити органу, односно служби да  
отклони недостатке који су примећени у  
раду са предлогом конкретних мера; 
 2. предложити органу, односно служби да  
поново спроведе поступак уз уважавање његових 
препорука; 

3. предложити покретање дисциплинског  
поступка против службеног лица у органу, односно 
служби за којег је утврђено да је одговорно за кршење 
права грађана или које је ометало поступак пред 
локалним омбудсманом;  

4. обавестити надлежни орган о постојању  
елемената прекршајне или кривичне одговорности 
службеног лица у циљу покретања одговарајућег 
поступка; 

5. предложити надлежном органу покретање  
поступка за разрешење функционера града ако је у 
његовом раду установио не правилност која је довела до 
тешких и систематских кршења људских права и 
слобода;  

6. дати препоруке и предлоге органу, односно  
служби за унапређење њиховог рада и односа са 
грађанима.  
 

Поступање по сопственој иницијативи 

Члан 35. 
 У случајевима када локални омбудсман поступа 
по сопственој иницијативи, поступак се спроводи у 
складу са чл. 27-34. ове одлуке. 
 

V ИЗВЕШТАЈИ  
Годишњи извештај 

Члан 36. 
 Локални омбудсман подноси Скупштини града 
једном годишње, најкасније до краја марта за претходну 
годину, извештај о остваривању, поштовању и 
унапређењу људских права у коме износи општу оцену о 
раду органа, односно служби са становишта стања 
заштите људских права и слобода, положаја рањивих 
група, као и уочене пропусте и мере које предлаже за 
њихово отклањање. 
 Извештај садржи нарочито број и структуру 
притужби, општу оцену рада органа, односно служби са 
становишта примене прописа, уочене пропусте и 
препоруке, мишљења и предлоге за њихово отклањање, 
као и критике и похвале појединим органима, односно 
службама и функционерима. 
 Извештај може да садржи и иницијативе за 
измену или доношење појединих прописа ради 
отклањања недостатака и ефикаснијег рада органа, 
односно служби. 

 

Ванредни извештаји 

Члан 37. 
 Локални омбудсман по потреби може 
подносити ванредне извештаје Скупштини града, којима 
указује на нарочито озбиљне случајеве повреде права 
грађана, систематска кршења људских права или на 
проблеме у раду органа, односно служби. 

 Извештаје локалног омбудсмана из чл. 36. и 37. 
Скупштина града разматра на првој наредној седници. 
 

Објављивање извештаја 

Члан 38. 
 Извештаји локалног омбудсмана се објављују у 
‘’Службеном листу града Бора’’ и на интернет 
презентацији града веб сајту града. 
 

VI СРЕДСТВА ЗА РАД 

Средства за рад 

Члан 39. 
 Средства за рад локалног омбудсмана се 
обезбеђују у буџету града. 
 Обим и структуру средстава предлаже локални 
омбудсман. 

Плата 

Члан 40. 
 Локални омбудсман има право на плату и друга 
права по основу рада, у складу са прописима о платама у 
органима локалне самоуправе. 
 Локални омбудсман права из радног односа 
остварује у Градској управи у складу са актима који се 
односе на функционере. 
 О радноправним питањима локалног 
омбудсмана одлучује Административнa-мандатна 
комисија Скупштине града. 
 

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Рокови за спровођење одлуке 

Члан 41. 
 Избор локалног омбудсмана извршиће се у року 
од деведесет дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 
 Градска управа ће обезбедити просторне, 
материјалне и техничке услове за почетак рада локалног 
омбудсмана у року од три месеца од дана ступања на 
снагу ове одлуке. 
 

Престанак важења Одлуке о заштитнику грађана 

Члан 42. 
 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о заштитнику грађана (‘’Службени лист 
општине Бор’’ број: 15/12). 
 

Ступање на снагу 

Члан 43. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Бора".  

 

Број: 02-2/2019-I 

У Бору, 4. јуна 2019. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

 

    ПРЕДСЕДНИК,  
                 Драган Жикић, с.р. 
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На основу члана 2. Закона о правобранилаштву 
(''Службени гласник РС'', бр. 55/14) и члана 84. Статута 
града Бора (''Службени лист града Бора'' бр. 3/19), 

Скупштина града Бора, на седници одржаној 4. јуна 2019. 
године, донела је 

О Д Л У К У  
О ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА БОРА 

 

Глава I 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Предмет одлуке 

Члан 1. 
Овом одлуком уређује се положај, надлежност, 

уређење и организација Правобранилаштва града Бора, 

као и друга питања од значаја за рад тог органа.  
 

 

Правобранилаштво града Бора 

Члан 2. 

Послове правобранилаштва за заштиту 
имовинских права и интереса града Бора обавља 
Правобранилаштво града Бора, (у даљем тексту: Градско 
правобранилаштво). 

Градско правобранилаштво је орган који 
обавља послове правне заштите имовинских права и 
интереса града Бора. 

 

Обављање послова Градског правобранилаштва 

Члан 3. 
Градско правобранилаштво своју дужност 

обављају у складу са Уставом, законом и другим општим 
правним актима. 
 

Средства за рад Градског правобранилаштва 

Члан 4. 
Средства за рад Градског правобранилаштва 

обезбеђују се у буџету града Бора.  

 

Глава II 

ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

 

Положај Градског правобранилаштва 

Члан 5. 
Градско правобранилаштво је орган који 

предузима правне радње и користи правна средства ради 
остваривања и заштите имовинских права и интереса 
града Бора и обавља друге послове одређене законом и 
овом одлуком.  

Седиште Градског правобранилаштва је у Бору, 
Улица Николе Пашића број 14.  

На згради у којој се налази седиште Градског 
правобранилаштва морају бити истакнути назив Градског 
правобранилаштва, грб и застава Републике Србије, у 
складу са законом.  

 

Функција Градског правобранилаштва 

Члан 6. 
Функцију Градског правобранилаштва обављају 

градски правобранилац и заменик градског 
правобраниоца.  

 

Обележја Градског правобранилаштва 

Члан 7. 
Градско правобранилаштво има свој печат и 

штамбиљ.  
Печат је округлог облика садржине и изгледа: 

Република Србија, Правобранилаштво града Бора, у дну 
печата исписано је седиште Бор, у средини печата је грб 
Републике Србије, пречник основног печата износи 32 
мм, а малог 24 мм који има исти текст.  

Број примерака печата, начин његове употребе, 
чувања и руковања, утврђује градски правобранилац 
својим актом.  

Члан 8. 
Штамбиљ је правоугаоног облика, димензија 55 

ммX28мм и служи за завођење поште, поднесака и 
других докумената.  

Штамбиљ садржи: текст назива органа, ознаку 
примљено и датум пријема. 
 

Достављање списа и пружање података и обавештења 

Градском правобранилаштву 

Члан 9. 
Органи, посебне организације и јавне установе 

које заступа дужни су да обавесте Градско 
правобранилаштво о правној ствари у којима је оно 
овлашћено да предузима правне радње и правна средства 
ради остваривања њихових права и интереса, односно 
права и интереса града Бора.  

Органи града Бора, као и друге организације и 
правна лица дужни су да Градском правобранилаштву, 
на његов захтев, доставе списе и обавештења, односно 
пруже податке и објашњења потребна за предузимање 
радњи за које је Градско правобранилаштво надлежно.  

Када Градско правобранилаштво везује 
законски рок за поступање, органи и организације из ст. 
1. и 2. овог члана дужни су да списе и обавештења 
неодложно доставе, односно податке и објашњења 
неодложно пруже.  

Ако услед непоступања, односно 
неблаговременог поступања органа и организација из ст. 
1. и 2. овог члана наступи штета за град Бор или друге 
субјекте које заступа, Градско правобранилаштво ће о 
томе обавестити Градско веће, а од одговорног лица у 
том органу или организацији захтеваће накнаду 
причињене штете.  

Градско правобранилаштво је овлашћено да 
затражи увид, издавање извода и копирање исправа и 
других списа из сваког јавног регистра, предмета и 
електронске базе података о стању у предметима које 
води суд, други државни орган, орган аутономне 
покрајине, орган јединице локалне самоуправе, или 
носилац јавних овлашћења, без накнаде.  
 

Трошкови заступања 

Члан 10. 
Трошкови заступања у поступцима пред судом, 

органом управе и другим надлежним органом признају се 
Градском правобранилаштву по прописима о награди и 
накнади трошкова за рад адвоката.  

Остварени приходи у заступању представљају 
приход града Бора.  

 

Глава III 

 

НАДЛЕЖНОСТ  ГРАДСКОГ 
ПРАВОБРАНИЛАШТВА 

 

Заступник и пуномоћник 

Члан 11. 
Градско правобранилаштво је заступник града 

Бора у правним поступцима пред судовима, 
арбитражама, органима управе и другим надлежним 
органима, када град Бор има положај странке или 
умешача о чијим правима и обавезама се одлучује у том 
поступку.  

Градско правобранилаштво пред судовима, 
арбитражама, органима управе и другим надлежним 
органима заступа органе и посебне организације који 
немају својство правног лица, а чије се  финансирање 
обезбеђује из буџета града Бора, и јавне установе чији је 
оснивач град Бор, а чије се финансирање обезбеђује из 
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буџета града Бора, у правним поступцима у којима ови 
субјекти учествују као странке или умешачи о чијим 
имовинским правима и обавезама се одлучује у том 
поступку.  

Градско правобранилаштво може на основу 
посебно датог пуномоћја заступати у поступку пред 
судовима, арбитражама, органима управе и другим 
надлежним органима и друга правна лица чији је оснивач 
град Бор.  

Када је прописано да је у одређеном поступку 
или за предузимање само одређене радње у поступку 
обавезно заступање странке од стране адвоката, Градско 
правобранилаштво је овлашћено да предузима заступање 
под истим условима као и адвокат.  

Када у истом поступку учествују странке са 
супротстављеним интересима, а једна од тих странака је 
град Бор, Градско правобранилаштво ће заступати град 
Бор.  

Када у истом поступку учествују странке са 
супротстављеним интересима, које према овој одлуци 
заступа Градско правобранилаштво, а ниједна од тих 
странака није град Бор, Градско правобранилаштво ће 
заступати странку која је иницирала покретање поступка.  
 

Обавештења и извештаји 

Члан 12. 
Градско правобранилаштво прати и проучава 

правна питања од значаја за рад органа града Бора, као и 
примену закона и других општих правних аката, када је 
то од значаја за заштиту имовинских права и интереса 
града Бора и о уоченим проблемима обавештава 
Скупштину града и друге надлежне органе.  

Градско правобранилаштво најкасније до 31. 
марта текуће године подноси Скупштини града извештај 
о раду за претходну годину.  
 

Давање правног мишљења 

Члан 13. 
Градском правобранилаштву се могу доставити 

ради давања правног мишљења нацрти правних послова 
које закључују субјекти које заступа, ако ти правни 
послови за предмет имају имовинска права и обавезе 
града Бора, односно тих субјеката.  

Градско правобранилаштво даје правна 
мишљења и о другим имовинско правним питањима 
субјектима које заступа.  

 

Пружање правне помоћи 

Члан 14. 
Градско правобранилаштво може на захтев 

другог правобранилаштва, односно јединице локалне 
самоуправе пружити стручну помоћ или преузети 
заступање.  
 

Начин поступања Градског правобранилаштва 

Члан 15. 
Градско правобранилаштво је овлашћено да 

покрене, односно поднесе иницијативу за покретање 
поступка пред судом или другим надлежним органом 
поводом питања из своје надлежности.  

Градско правобранилаштво поступа и по 
писменим налозима и захтевима субјеката које заступа, 
које је дужно обавестити у разумном року, који не може 
бити дужи од 30 дана, о свом правном мишљењу, 
односно о предузетим радњама 

У случају да је правно мишљење потребно дати, 
односно радњу предузети у року краћем од рока из става 
2. овог члана, орган који се обратио Градском 
правобранилаштву дужан је да то посебно истакне и 
образложи у писменом захтеву, уз означавање да се 
захтев упућује као приоритет, са јасно назначеним роком 
за поступање, који не може бити краћи од осам дана, 

односно три дана када се ради о захтеву Градског већа 
или градоначелника.  

Када оцени да се налогом или захтевом субјекта 
који заступа крши Устав или закон или угрожавају 
имовинска права и интереси града Бора, Градско 
правобранилаштво ће о томе одмах, а најкасније у року 
од три дана од дана пријема налога или захтева, 
писменим путем обавести издаваоца налога, односно 
подносиоца захтева, са образложеним разлозима за 
одбијање поступања.  

Ако заступани субјекат и после обавештења из 
става 4. овог члана остане при издатом налогу или 
поднетом захтеву, Градско правобранилаштво ће 
поступити по том налогу или захтеву.  

Градски правобранилац и заменик градског 

правобраниоца не могу трпети штетне последице 
уколико поступе у складу са одредбама ст. 1. до 5. овог 
члана.  

Извештај о поступању у појединим предметима 

Члан 16. 
Градско правобранилаштво доставља извештај 

о поступању у појединим предметима Градском већу или 
градоначелнику, као и субјектима које заступа, на њихов 
захтев.  
 

Поступање ради споразумног решавања спорног 
односа 

Члан 17. 
Градско правобранилаштво ће пре покретања 

поступка пред судом, органом управе или другим 
надлежним органом, односно у поступку одговора на 
тужбу, предлог или други акт којим је покренут поступак 
против заступаног субјекта, размотрити могућност 
споразумног решавања спорног односа, на своју 
иницијативу или на иницијативу супротне стране.  

Када Градско правобранилаштво процени да 
нису испуњени материјални или формални услови да се 
спорни однос реши споразумно или да предложено 
споразумно решење није у интересу града Бора, о томе ће 
писмено обавестити субјекта кога заступа.  

Пре закључења постигнутог споразума за 
решавање спорног односа, Градско правобранилаштво је 
дужно да прибави сагласност органа надлежног за 
послове финансија Градске управе града Бора, односно 
субјекта кога заступа за закључење тог споразума.  

Разматрање могућности споразумног решавања 
спорног односа не ослобађа Градско правобранилаштво 
обавезе да у покренутом судском, управном или другом 
поступку пред надлежним органом истовремено 
предузима све потребне правне радње, а посебно законом 
предвиђене процесне радње, односно не ослобађа га 
обавезе поступања у оквиру законом утврђених рокова за 
предузимање правних радњи у тим поступцима.  

За сваки коначни споразум у поступку за 
алтернативно решавање спора у коме не учествује 
Градско правобранилаштво мора бити прибављено 
правно мишљење Градског правобранилаштва. 

 

Заштита поверљивих података добијених у поступку 

заступања 

Члан 18. 
Градско правобранилаштво не може супротној 

страни у преговорима у поступку за споразумно 
решавање спора, односно у судском, управном или 
другом поступку, као ни трећим лицима, давати податке 
добијене од заступаног субјекта, осим ако заступани 
субјекат није то претходно одобрио.  

 

 

 

 

 



25   БРОЈ 14                               „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА  БОРА“                                    4. јун 2019.             

 

 

 

Глава IV 

УРЕЂЕЊЕ ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА 

 

Градски  правобранилац и заменик градског 

правобраниоца 

Члан 19. 
Послове из надлежности Градског 

правобранилаштва обављају градски правобранилац и 
заменик градског правобраниоца.  

Градски правобранилац руководи радом и 
представља Градско правобранилаштво.  

За свој рад и рад Градског правобранилаштва 
одговоран је Скупштини града Бора.  

Заменик градског правобраниоца одговоран је 
за свој рад градском правобраниоцу.  
 

Функционална надлежност 

Члан 20. 
Градски правобранилац може предузети сваку 

радњу из надлежности Градског правобранилаштва. 
Градски правобранилац је искључиво надлежан 

за покретање поступка оцене уставности и законитости, 
подношење извештаја и обавештења Скупштини града и 
обављање других послова утврђених овом одлуком из 
надлежностИ градског правобраниоца.  

Заменик градског правобраниоца може 
предузети сваку радњу из надлежности Градског 
правобранилаштва која није у искључивој надлежности 
градског правобраниоца.  
 

Упутство за обавезно поступање у 

појединим предметима 

Члан 21. 
Градски правобранилац може издати упутство 

за обавезно поступање заменика градског правобраниоца 
у појединим предметима.  

Упутство за обавезно поступање издаје се у 
писменој форми.  

Заменик градског правобраниоца који сматра да 
је упутство за обавезно поступање незаконито или 
неосновано може изјавити приговор са образложењем 
градском правобраниоцу, у року од три дана од дана 
пријема упутства.  

Заменик градског правобраниоца који је изјавио 
приговор је дужан да поступа по упутству до одлуке 
градског правобраниоца по приговору, ако поступање по 
упутству у конкретном случају не трпи одлагање.  

Градски правобранилац ће одлучити о 
приговору најкасније у року од осам дана.  

Ако градски правобранилац одбије приговор, 
заменик градског правобраниоца ће поступити по 
упутству.  

Деволуција 

Члан 22. 
Градски правобранилац може предузети све 

радње у предмету којим је задужен заменик градског 

правобраниоца. 
 

Замењивање у заступању 

Члан 23. 
Градски правобранилац и заменик градског 

правобраниоца могу поверити лицу запосленом у 
субјекту из члана 11. став 2. ове одлуке да предузме 
одређену радњу у поступку пред судом, органом управе 
или другим надлежним органом. 

 Лице којем се поверава заступање у смислу 
става 1. овог члана мора бити дипломирани правник са 
положеним правосудним испитом. 

 Лица из става 1. овог члана поступају у 
границама датог писменог пуномоћја. 
 

 

Овлашћења правобранилачког приправника 

Члан 24. 
Правобранилачки приправник може предузети 

радње заступања у поступку пред судом, органом управе 
или другим надлежним органом, у границама писменог 
овлашћења заменика градског правобраниоца.  

 

Послови управе у Градском правобранилаштву 

Члан 25. 
Градски правобранилац руководи управом у 

Градском правобранилаштву и одговоран је за правилан 
и благовремен рад Градског правобранилаштва. 

Градски правобранилац уређује организацију и 
рад Градског правобранилаштва, одлучује о правима 
заменика градског правобраниоца и о радним односима 
запослених у Градском правобранилаштву, отклања 
неправилности и одуговлачења у раду и врши друге 
послове на које је овлашћен законом или другим 
прописом.  

Ако је градски правобранилац одсутан или 
спречен да руководи Градским правобранилаштвом, 
замењује га заменик градског правобраниоца одређен 
актом градског правобраниоца.  

Ако градском правобраниоцу престане 
функција, Скупштина града, на предлог Градског већа, 

поставља вршиоца функције градског правобраниоца из 
реда заменика градског правобраниоца, на период од 
шест месеци.  
 

Правилник о управи у Градском правобранилаштву 

Члан 26. 
Правилником о управи у Градском 

правобранилаштву уређују се: однос Градског 
правобранилаштва према грађанима и јавности, начин 
вођења евиденција, начин расподеле предмета, руковање 
предметима, поступање са архивским материјалом и 
друга питања од значаја за рад Градског 
правобранилаштва.  

Правилник о управи у Градском 
правобранилаштву доноси градски правобранилац уз 
сагласност Градског већа.  

Правилник из става 1. овог члана објављује се у 
"Службеном листу града Бора ".  

 

Глава V 

ПОЛОЖАЈ ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА И 

ЗАМЕНИКА ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА 

 

Права из радног односа 

Члан 27. 
Градски  правобранилац и заменик градског 

правобраниоца остварују права из радног односа у 
складу са прописима о радним односима и платама у 
органима локалне самоуправе. 

Глава VI 

ПОСТАВЉЕЊЕ ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА 

И ЗАМЕНИКА ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА 

 

Постављење градског правобраниоца 

Члан 28. 
Градског правобраниоца, на предлог Градског 

већа, поставља Скупштина града, на период од пет 
година и може бити поново постављен.  

Када градски правобранилац по истеку мандата 
не буде поново постављен или ако му положај престане 
на лични захтев, поставља се за заменика градског 

правобраниоца, под условом да је постављен за градског 

правобраниоца из реда заменика градског 

правобраниоца.  
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Постављење заменика градског правобраниоца 

Члан 29. 
Скупштина града на предлог Градског већа, 

поставља заменика градског правобраниоца, на период 
од пет година. Заменик градског правобраниоца може 
бити поново постављен.  

 

Општи услови 

Члан 30. 
За градског правобраниоца и заменика градског 

правобраниоца може бити постављен држављанин 
Републике Србије који испуњава опште услове за рад у 
државним органима, који је завршио правни факултет, 

положио правосудни испит и достојан је 
правобранилачке функције.  

 

Посебни услови 

Члан 31. 
За градског правобраниоца и заменика градског 

правобраниоца може бити постављено лице које, поред 
општих услова, има радно искуство у правној струци 
после положеног правосудног испита, и то:  

1) пет година за градског правобраниоца,  
2) четири године за заменика градског 

правобраниоца. 
 

Глава VII 

ЗАПОСЛЕНИ У ГРАДСКОМ 
ПРАВОБРАНИЛАШТВУ 

 

Састав и број запослених 

Члан 32. 
У Градском правобранилаштву раде 

правобранилачки приправник и други запослени на 
пословима значајним за рад Градског правобранилаштва.  

Број запослених у Градском правобранилаштву 
предлаже градски правобранилац актом о унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних места.  

Послове обрачуна плата, послове 
рачуноводства и др. Градског правобранилаштва обавља 
Градска управа града Бора.  

 

Правобранилачки приправник 

Члан 33. 
За правобранилачког приправника прима се 

лице које је завршило правни факултет и испуњава 
опште услове за рад у државним органима. 
Правобранилачки приправник прима се у радни однос на 
три године.  

Правобранилачки приправник који је положио 
правосудни испит у току трајања времена на које је 

засновао радни однос може се преузети у радни однос на 
неодређено време, у својству правобранилачког 
помоћника.  

Дипломирани правник може бити примљен на 
обуку у правобранилаштво, без заснивања радног односа, 
ради стицања радног искуства и услова за полагање 
правосудног испита (волонтер).  

 

Обука 

Члан 34. 
Програм обуке правобранилачког приправника 

и волонтера утврђује градски правобранилац.  
Правобранилачки приправник и волонтер може 

одређено време бити упућен на обуку у други државни 
орган или јединицу локалне самоуправе.  
 

Остала правила о запосленима у  
Градском правобранилаштву 

Члан 35. 
На заснивање радног односа, права, обавезе, 

стручно усавршавање, оцењивање и одговорност 

запослених у Градском правобранилаштву примењују се 
прописи о радним односима и платама у органима 
локалне самоуправе.  

 

Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији 
радних места. 

Члан 36. 

Градски правобранилац предлаже акт о 
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у 
Градском правобранилаштву и исти је саставни део 
Правилника о организацији и систематизацији радних 
места у Градској управи, Градском правобранилаштву, 
стручним службама и посебним организацијама града 
Бора, који усваја Градско веће. 

 

Члан 37. 
Плате и друга примања по основу рада 

запослених у Градском правобранилаштву утврђују се 
актом градског правобраниоца, сходно применом аката о 
платама запослених у Градској управи града Бора.  

Градски правобранилац одлучује о правима, 
обавезама и одговорностима запослених у Градском 
правобранилаштву.  

На запослене у Градском правобранилаштву о 
остваривању права и обавеза из радног односа примењују 
се одредбе закона и других прописа који се примењују на 
запослене у Градској управи града Бора.  

 

Глава VIII 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Настављање са радом 

Члан 38. 
Ступањем на снагу ове одлуке 

Правобранилаштво општине Бор наставља са радом као 
Правобранилаштво града Бора.  

Општински правобранилац и заменик 
општинског правобраниоца настављају са радом као 
градски правобранилац и заменик градског правобраноца 
до истека периода на који су постављени. 

 

Престанак важења прописа 

Члан 39. 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о правобранилаштву општине Бор (''Службени 
лист општине Бор'', број 30/14).  

 

Ступање одлуке на снагу 

Члан 40. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном листу града Бора''.  

 

 

Број: 021-5/2019-I 

У Бору, 4. јуна 2019. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

        

                ПРЕДСЕДНИК,      
                              Драган Жикић, с.р. 
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На основу члана 1. став 2. Закона о 
објављивању закона, других прописа и општих аката  и о 
издавању ''Службеног гласника Републике Србије'' 
(''Службени гласник РС'', бр. 72/91 и 30/10) и члана 40. 

Статута града Бора (''Службени лист града Бора'' бр. 

3/19), Скупштина града Бора, на седници одржаној 4. 

јуна 2019. године, донела је  
 

О Д Л У К У 

О ОБЈАВЉИВАЊУ ГРАДСКИХ ПРОПИСА И 
ДРУГИХ АКАТА И О ИЗДАВАЊУ "СЛУЖБЕНОГ 

ЛИСТА ГРАДА БОРА" 

 

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Прописи и други акти органа и служби града 

Бора објављују се у "Службеном листу града Бора " и на 
огласној табли органа и служби града Бора. 

 

Члан 2. 
Прописи и други акти објављују се на српском 

језику, ћириличким писмом и у тексту који је утврдио 
доносилац. 
 

II "СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БОРА" 

 

1. Прописи и акти који се објављују 

Члан 3. 
У "Службеном листу града Бора " објављују се: 
- Статут града, пословник Скупштине, буџет и 

завршни рачун града, прописи које доноси Скупштина, 
програм развоја града и појединих делатности, 
урбанистички акти, програм уређења грађевинског 
земљишта, прописи о сарадњи и удруживању са другим 
јединицама локалне самоуправе, прописи о сарадњи и 
удруживању у међународне организације локалних 
власти и сарадњи са локалним властима других држава, 
акти о оснивању јавних предузећа, установа, 
организација и служби града, акти о избору, постављењу 
и разрешењу лица на функцијама у органима и службама 
града, јавним предузећима и установама, аутентична 
тумачења као и други акти Скупштине града за које она 
одлучи да се објаве у "Службеном листу града Бора "; 

- правилници, упутства, наредбе решења и 
други акти градоначелника града Бора; 

- пословник Градског већа и други акти 
Градског већа, за које оно одлучи да се објаве; 

- акти градске изборне комисије; 
- општи и други акти служби града Бора 

(управе, службе, правобранилаштво града  
Бора, омбудсман) за које је прописима града одређено да 
се објаве у  "Службеном листу града Бора "; 

- одлуке Уставног суда којима је оцењивана 
уставност и законитост градских прописа и других 
општих аката; 

- сагласности министарства; 
- исправке прописа и других аката објављених у 

"Службеном листу града Бора "; 

- други акти за које је то одређено законом или 
прописом града Бора. 

 

Члан 4. 
У "Службеном листу града Бора ", могу се 

објављивати акти јавних предузећа, установа, служби и 
организација чији је оснивач град Бор, као и акти месних 
заједница, када је то тим актима одређено. 
 

2. Објављивање прописа и других аката 

Члан 5. 
Прописи и други акти објављују се у 

"Службеном листу града Бора" када се редакцији достави 

пропратни акт за објављивање са изворним текстом 
прописа или другог акта који треба објавити. 

Члан 6. 
О објављивању прописа и аката Скупштине 

града, Градског већа и градоначелника града Бора старају 
се запослени у организационој јединици – Служби за 
скупштинске послове. 

О објављивању одлука Уставног суда и 
сагласности министарства стара се секретар Скупштине 
града, а о објављивању аката Градске управе стара се 
начелник. 

Члан 7. 
Исправке објављених текстова у "Службеном 

листу града Бора", врше се на основу налога доносиоца 
уз који се обавезно доставља и текст исправке. 

Када је у објављивању изворног текста прописа 
или другог акта направљена техничка грешка, исправку 
ће извршити редакција "Службеног листа града Бора". 

 

Члан 8. 
Уколико пропис или други акт, достављен на 

објављивање, садржи грешке у именима и бројевима, 
очигледне грешке у писању и рачунању, као и очигледне 
правно-техничке грешке о подацима, чињеницама и 
актима, који представљају опште познате чињенице, 
редакција може уочене грешке исправити уз претходно 
упознавање доносиоца акта и објавити исправљен текст 
прописа или другог акта у "Службеном листу града 

Бора". 

 

3. Издавање "Службеног листа града Бора " 

Члан 9. 
"Службени лист града Бора" издаје Градска 

управа града Бора - Служба за скупштинске послове. 
"Службени лист града Бора" штампа Служба за 

скупштинске послове. 
Штампање "Службеног листа града Бора" може 

се поверити другом правном лицу или предузетнику, 
који обавља наведену делатност. 
 

Члан 10. 
"Службени лист града Бора" излази, по потреби. 
Дан изласка "Службеном листу града Бора" је 

датум означен на "Службеном листу града Бора". 

Регистар прописа објављених у "Службеном 
листу града Бора" издаје се једном годишње, након 
издавања последњег броја "Службеног листа града Бора" 

у години за коју се регистар прописа издаје. 
 

Члан 11. 
Послове одговорног уредника ''Службеног 

листа града Бора'' врши секретар Скупштине града Бора. 

Послове редакције "Службеног листа града 

Бора" обављају запослени у организационој јединици у 
којој се врше послови издавања листа. 

 

Члан 12. 
Одговорни уредник "Службеног листа града 

Бора" уређује лист, одређује прописе и друге акте за 
сваки лист и редослед њиховог објављивања, датум 
излажења сваког броја "Службеног листа града Бора" и 
одобрава штампу. 

Члан 13. 
Редакција листа технички уређује лист, врши 

коректуру и лектуру листа, обавља послове обраде, 
припреме за штампу и доставу листа корисницима и 
претплатницима, води евиденцију претплатника, даје 
налог за фактурисање и архивира изворне текстове који 
су објављени у "Службеном листу града Бора". 
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4. Изглед "Службеног листа града Бора" 

Члан 14. 
"Службени лист града Бора" штампа се у 

формату А-4, двостубачно. Ширина ступца је 8,5 цм, 
дужина 25,5 цм, а размак између два ступца је 0,6 цм. У 
зависности од акта који се објављује, "Службени лист 
града Бора" може се штампати на формату А-4 

једностубачно, са ширином ступца 17 цм и дужином 25,5 
цм. 

Члан 15. 
"Службени лист града Бора" има предњу, 

средње и задњу страну. 
 

Члан 16. 
Изглед предње стране "Службеног листа града 

Бора" има два дела: 
- први део садржи симбол града Бора и назив 

"Службени лист града Бора", 

- други део садржи годину издавања, број листа, 
место и датум, цену броја и годишњу    
  претплату. 

Члан 17. 
Средње стране "Службеног листа града Бора" у 

хедеру садрже: 
- парне стране: број стране, број листа, назив 

листа и датум, 
- непарне стране: датум, назив листа, број листа 

и број стране. 
Члан 18. 

На задњој страни "Службеног листа града Бора" 

налази се импресум који садржи: назив и седиште 
издавача, лично име одговорног уредника, телефон 
редакције и службе претплате, број уплатног рачуна. 

Испод импресума у маргини објављује се назив 
и седиште службе града Бора која врши штампу. 

Непосредно у простору пре импресума обавезно 
се објављује садржај прописа и других аката, објављених 
у том броју, са називом доносиоца. 

5. Тираж, цена и накнада за објављивање у 
"Службеном листу града Бора " 

Члан 19. 

"Службени лист града Бора" штампа се у 
тиражу од 60 примерака. 

Одговорни уредник може повећати или 
смањити тираж листа зависно од броја корисника, 
претплатника и захтева за појединим примерцима листа. 
 

Члан 20. 

Годишњу претплату "Службени лист града 

Бора" и цену појединачног броја "Службени лист града 

Бора" одређује Градско веће на предлог одговорног 
уредника ''Службеног листа града Бора''. 

 

Члан 21. 

Лицима на функцијама у органима и службама 
града Бора, одборницима, омбудсману, правобраниоцу, 
Градској управи града Бора и политичким странкама које 
су заступљене у Скупштини града Бора, "Службени лист 
града Бора" доставља се без накнаде. 
 

6. Средства за издавање "Службеног листа града 

Бора" 

Члан 22. 

Средства за издавање "Службеног листа града 

Бора" обезбеђују се: 
- у буџету града Бора 

- из претплате, 
- из накнаде за објављивање огласа и конкурса,  
 

 

 

 

III ОГЛАСНА ТАБЛА ОРГАНА И СЛУЖБИ ГРАДА 

БОРА 

Члан 23. 

На огласној табли органа и служби града Бора 

објављују се општи акти органа и служби града Бора који 
се не објављују у "Службеном листу града Бора", а за 
које постоји законом прописана обавеза објављивања, 
односно, који ступају на снагу након објављивања. 

На огласној табли могу се објавити и други акти 
органа и служби града Бора, када њихов доносилац 
одлучи да се објаве на тај начин. 
 

Члан 24. 

Огласна табла органа и служби града Бора 

налази се у згради града Бора у Бору, у Ул. Моше Пијаде 
бр. 3. 

Члан 25. 

Објављивање прописа и аката на огласној табли 
врши се истицањем изворног текста прописа, односно 
акта. 

Дан истицања прописа и акта на огласној табли 

је дан објављивања прописа, односно акта. 
 

IV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 26. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о објављивању општинских прописа и других 
аката и о издавању ’’Службеног листа општине Бор’’, 
(’’Службени лист општине Бор’’ бр. 1/07). 

 

Члан 27. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу града Бора".  

 

Број: 016-6/2019-I 

У Бору, 4. јуна 2019. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА  

    ПРЕДСЕДНИК, 
                                                               Драган Жикић, с.р. 
 6 

На основу члана 32. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 - 
др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 204. став 2. и 
члана 212. став 2. Закона о накнадама за коришћење 
јавних добара („Службени гласник РС“ бр. 95/18) и члана 
40. Статута града Бора („Службени лист града Бора“, бр. 
3/19) Скупштина града Бора на седници одржаној 4. јуна 
2019. године,  донела је  

 

О Д Л У К У 

О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ 
ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БОРА 

 

Члан 1.  

 Овом одлуком утврђује се висина накнаде и 
олакшице за коришћење јавних путева (у даљем тексту: 
општинских путева и улица) за територију града Бора 
који припадају управљачу јавних путева града Бора, ЈКП 
„Водовод“ Бор (у даљем тексту: управљач).  
 

Члан 2.  

 Накнаде за коришћење општинских путева и 
улица које припадају управљачу из члана 1. ове одлуке 
су:  
 1) накнада за ванредни превоз, и то за: 

(1) прекорачење дозвољене димензије; 
(2) прекорачење дозвољене укупне масе; 
(3) прекорачење дозвољеног осовинског 

оптерећења; 
 2) накнада за постављање рекламних табли, 
рекламних паноа, уређаја за обавештавање или 
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оглашавање поред општинских путева и улица, односно 
на другом земљишту које користи управљач; 
 3) накнада за коришћење делова путног 
земљишта општинских путева и улица и другог 
земљишта које користи управљач; 
 4)накнада за постављање водовода, 
канализације, електричних водова, електронске 
комуникационе мреже, топловода и сл. на општинским 
путевима и улицама. 
 Општински пут и улица је пут у смислу закона 
којим се уређују јавни путеви.  
 Накнаде из става 1. тачка 1) и 2) овог члана се 
наплаћују у складу са законом којим се уређују накнаде 
за коришћење јавних добара. 
 Накнаде из става 1. тач. 3) и 4) овог члана 
утврђују се у складу са овом одлуком. 
  

Обвезник накнаде  
Члан 3.  

 Обвезник накнаде за коришћење делова путног 
земљишта општинских путева и улица и другог 
земљишта које користи управљач је корисник тог 
земљишта.  
 Обвезник накнаде за постављање водовода, 
канализације, електричних водова, електронске 
комуникационе мреже, топловода и сл. на општинском 
путу и улици је лице који користи општински пут и 
улицу за постављање инсталација.  
 

Основица  
Члан 4.  

 Основица накнаде за коришћење општинских 
путева и улица из члана 2. став 1. тачка 3) ове одлуке је 
метар квадратни (м2) земљишта у зависности од 
површине коришћеног земљишта и значаја општинског 
пута и улице, а које обвезник накнаде користи за приступ 
и изградњу објеката, осим домаћинства.  
 Основица накнаде за постављање водовода, 
канализације, електричних водова, електронске 
комуникационе мреже, топловода и сл. на општинском 
путу и улици из члана 2. став 1. тачка 4) ове одлуке је 
дужина постављене инсталације изражена у метрима (м).  

 

Висина накнаде  

Члан 5.  

 За коришћење делова путног земљишта 
општинског пута и улице и другог земљишта које 
користи управљач, а које корисник земљишта из члана 3. 
став 1. користи за приступ и изградњу објеката, осим 
домаћинства, плаћа годишњу накнаду зависно од 
површине коришћеног земљишта и значаја општинског 
пута и улице у висини од:  

 

Табела 1.  
Површина 

коришћеног 
земљишта 

Износ накнаде (динара/м2 
коришћеног земљишта) 

Општински пут Улица 
којом се 

креће 
јавни 

градски 
превоз 

Улица 
којом се 
не креће 

јавни 
превоз 

1 до 50 м2 1,000.00 1,000.00 400.00 

2 51-250 м2 600.00 600.00 240.00 

3 251-500 м2 300.00 300.00 120.00 

4 преко 500 м2 150.00 150.00 60.00 

 Обрачун износа накнаде из претходног става 
врши се тако што се прво обрачунају износи из ниже 
групе, а онда износи из више групе, уколико површина 
коришћеног земљишта прелази површину од 50 м2, 250 
м2 или 500 м2.  
 Годишња накнада за постављање водовода, 
канализације, електричних водова, електронске 
комуникационе мреже, топловода и сл. на општинском 
путу и улици износи:  
 

Табела 2.  
Инсталације Износ накнаде у динарима по 

метру постављених инсталација 
пречника до 0,01 метара 

електронске 
комуникационе 

мреже (оптичка и 
телекомуникациона 

мрежа) 

50,00 дин/м 

електроенергетске 
и гасне 

30,00 дин/м 

водоводне,  
канализационе и 

топловодне 

20,00 дин/м 

 За постављање инсталација поред, испод или 
изнад (укрштај) општинског пута и улице плаћа се 
накнада зависно од врсте инсталације, по метру 
постављених инсталација пречника (или ширине) до 0,01 
метар, за инсталације већег пречника накнада се 
линеарно увећава сразмерно повећању пречника (или 
ширине).  

 Под пречником подразумева се спољни пречник 
инсталационог вода заједно са заштитним колонама, а 
под ширином подразумева се ширина инсталационог 
вода без обзира на облик истог.  

Начин утврђивања и плаћања  
Члан 6.  

 Обрачун површине коришћеног земљишта код 
накнаде за коришћење делова путног земљишта 
општинских путева и улица и другог земљишта које 
користи управљач врши се на основу техничке 
документације или мерењем на лицу места, уколико није 
могуће доћи до пројектно техничке документације.  
 Накнада за коришћење делова путног земљишта 
општинских путева и улица и другог земљишта које 
користи управљач пута утврђује се решењем управљача. 
 Годишња накнада из претходног става плаћа се 
у 12 једнаких месечних рата до 15. у месецу за претходни 
месец.  

Члан 7. 
 Накнаду за издавање сагласности за 
постављање водовода, канализације, електричних водова, 
електронске комуникационе мреже, топловода и сл. на 
општинском путу и улици које користи управљач 
утврђује се решењем управљача.  
 Накнада из претходног става плаћа се у 
роковима утврђеним решењем.  
 

Олакшице  
Члан 8.  

 Накнаду за постављање водовода, канализације, 
електричних водова, електронске комуникационе мреже, 
топловода и сл. на општинском путу и улици плаћају 
директни и индиректни корисници буџетских средстава у 
износу од 1% од износа накнаде из члана 5. став 3. табела 
2.  

 Накнада за постављање водовода, канализације, 
електричних водова, електронске комуникационе мреже, 
топловода и сл. на општинском путу и улици плаћа се 
ако су објекти, уређаји, опрема или инсталације који се 
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постављају у јавној својини града Бора, односно правног 
лица чији је оснивач или већински власник град Бор у 
износу од 1% од износа накнаде из члана 5. став 3. табела 
2.  

Члан 9.  
 Накнаде за коришћење општинских путева и 
улица припадају и уплаћују се на рачун управљача.  
 

Члан 10.  

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу Града Бора".  
 

Број: 352-351/2019-I 

 У Бору, 4. јуна 2019. године  
 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

 

ПРЕДСЕДНИК,  
                           Драган Жикић, с.р. 

7 

На основу члана 239. став 3. Закона о накнадама 
за коришћење јавних добара (''Службени гласник РС'', бр. 
95/18), члана 6. тачка 5. и чланa 7. став 1. Закона о 
финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник 
РС'', бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 89/18 ускл. дин. износи 
и 95/18-др. закон), члана 32. став 1. тачка 6. а у вези 
члана 66. Закона о локалној самоуправи самоуправи 
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 83/14-др. закон, 

101/16-др. закон и 47/18) и члана 40. став 1. тачка 3) 
Статута града Бора (''Службени лист града Бора'', бр. 
3/19) Скупштина града Бора, на седници одржаној 4. јуна 
2019. године, донела је 

 

О Д Л У К У  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ 

ПОВРШИНА 

 

Члан 1. 
У Одлуци о накнадама за коришћење јавних 

површина („Службени лист града Бора“ бр. 19/18) у 
Тарифи накнада за коришћење јавних површина, 
Тарифном броју 1. тачка 1. подтачка 5) мења се и гласи: 

„5) за обављање угоститељске делатности у 
башти угоститељских објеката – зимске баште, накнада 
се утврђује дневно, у динарима: 
 

Екстра зона 12 

- I зона 10 

- II зона 8 

- III зона 5 

           

''. 

Тачка  4. подтачка  4) мења се и гласи: 
„4) за одржавање забавних програма из тачке 1. 

подтачке 7) овог тарифног броја, хуманитарне, верске, 
спортске и друге регистроване непрофитне  организације, 
накнаду плаћају у  висини 10%, од прописаног износа 
накнаде из те подтачке“. 

У тачки 6. став 5. иза речи: „ делатности“  

брише се тачка, ставља се запета и додају речи: „односно 
Одељења за урбанизам, грађевинске, комуналне, 
имовинско-правне и стамбене послове.“ 

 

Члан 2. 
У  Тарифном броју 2. тачка 1. мења се и гласи: 
„1. За коришћење јавне површине за 

оглашавање за сопствене потребе и за потребе других 
лица,  за сваки цео и започети м2 простора који се 
користи, утврђује се накнада дневно сразмерно времену 
коришћења и површини оглашавања која код 

вишестраних средстава за оглашавања обухвата  укупну 
површину свих страна за оглашавање, и то:“ 

У тачки  4.  иза речи: „послове“ брише се тачка, 
ставља се запета и додају речи : „као и на основу 
података добијених од стране надлажених органа, или на 
основу података добијених путем инспекцијске 
контроле.“ 

Иза  тачке  4.  додаје се тачка 5. која гласи: 
„5. Надлежни орган инспекције или други 

надлежни орган је у обавези да Одељењу пореске 
администрације Градске управе града Бора достави 
податак о извршеној контроли (записник и др.), као и 
друге податке од значаја за утврђивање накнаде по овом 
Тарифном броју.“ 

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

објављивања у Службеном листу града Бора. 
 

Број: 352-352/2019-I 

 

  У Бору, 4. јуна 2019. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

 

ПРЕДСЕДНИК,  
                           Драган Жикић, с.р. 

 8 

На основу члана 9. Закона о платама у 
државним органима и јавним службама (''Службени 
гласник РС'', бр. 34/01, 62/06-др. закон, 116/08-др. Закон, 

92/11 и 99/11-др. закон, 10/13, 55/13, 99/14, 21/16-др. 
закон, 113/17-др. закон и 95/18-др. закон) и члана 40. 

Статута града Бора (''Службени лист града Бора'', бр. 
3/19), Скупштина града Бора, на седници  одржаној 4. 

јуна 2019. године,  донела је 

     

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПЛАТАМА 
И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ЗА ИЗАБРАНА И 

ПОСТАВЉЕНА ЛИЦА У ОРГАНИМА ГРАДА БОРА 

 

Члан 1. 

У Одлуци о платама и другим примањима за 
изабрана и постављена лица у органима града Бора 
(‘’Службени лист града Бора’’ бр. 1/18), члан 3. мења се 
и гласи:  

 

‘’Члан 3. 
Право на плату у складу са чланом 2. ове одлуке 

имају: 
- градоначелник и заменик градоначелника, 

- председник Скупштине и заменик 
председника Скупштине, 

- чланови Градског већа, 

- секретар Скупштине, 
- локални омбудсман 

- правобранилац града Бора и његов заменик, 
- начелник Градске управе и заменик начелника 

Градске управе, 
- помоћници градоначелника.'' 

 

Члан 2. 

Члан 7. мења се и гласи: 
 

‘’Члан 7. 

 Изабрана и постављена лица имају право на 
додатак на плату у складу са позитивним законским и 
подзаконским прописима.'' 

 

Члан 3. 

 У члану 9. после алинеје четврте додаје се 
алинеја пета која гласи:  



31   БРОЈ 14                               „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА  БОРА“                                    4. јун 2019.             

 

 

 

 ''-7,80 за локалног омбудсмана.'' 
 

 Досадашња алинеја пета постаје алинеја шеста. 
  

Члан 4. 

 Члан 11. мења се и гласи:  
''Члан 11. 

Коефицијенти за обрачун и исплату плата лица 
које поставља Градско веће и градоначелник износе: 

- 21,50 за начелника Градске управе и заменика 
начелника Градске управе.    

- 19,50 за помоћника градоначелника. 
Коефицијенти из претходног става увећавају се 

по основу сложености и одговорности послова за 
додатни коефициент и то: 

- 9,00 за начелника Градске управе и заменика 
начелника Градске управе и 

- 9,00 за помоћника градоначелника. 
 

Коефицијенти утврђени за лица која поставља 
Градско веће из става 1. овог члана увећавају се за 25%, 

за начелника Градске управе, 15% за заменика начелника 
Градске управе и за лица које поставља градоначелник за 
5%. 

Члан 5. 
 Члан 12. брише се. 

 

Члан 6. 

 

Члан 21. мења се и гласи:  
‘’Члан 21. 

Појединачна решења о остваривању права у 
складу са овом одлуком, ако законом, другим прописом и 
овом одлуком није другачије одређено, доноси 

Административно-мандатна комисија Скупштине града 
Бора за лица која бира Скупштина града, Градско веће за 
лица које поставља Градско веће и градоначелник за 
лица која он поставља.''   

 

Члан 7. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном листу града Бора''. 

 

 

Број: 120-8/2019-I 

У Бору, 4. јуна 2019. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

 

ПРЕДСЕДНИК,  
                           Драган Жикић, с.р. 
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На основу члана 40. и члана 96. Статута града 
Бора („Службени лист града Бора’’, бр. 3/19), Скупштина 
града Бора , на седници одржаној 4. јуна 2019. године 
донела је 

О Д Л У К У  
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ 

РАСПРАВАМА 

 

Члан 1.  

 У Одлуци о јавним расправама (‘’Службени 
лист града Бора’’ бр. 8/19), члан 12. мења се и гласи: 
 

‘’Члан 12 

 Јавна расправа о нацрту одлуке о буџету Града 
спроводи се по прописима којима се уређује буџетски 
систем.’’ 

Члан 2.  

 У члану 26. став 5. реч: ‘’пет’’, замењује се 
речју: ‘’три’’. 

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

објављивања у Службеном листу града Бора. 
 

Број: 06-89/2019-I 

  У Бору, 4. јуна 2019. године  
 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

 

     ПРЕДСЕДНИК,  
                                 Драган Жикић, с.р. 

 

 10 

На основу члана 100. Закона о заштити животне 
средине ("Службени гласник РС" бр.135/04, 36/09, 36/09 -
др.закон, 72/09-др.закон, 43/11-одлука УС, 14/16, 76/18, 
95/18-др. закон и 95/18-др. закон), члана 40. Статута 
града Бора ("Службени лист града Бора" бр. 3/19) и члана 
7. став 2. Одлуке о оснивању буџетског фонда за заштиту 
животне средине општине Бор ("Службени лист општине 
Бор" бр. 5/10, а по претходно прибављеној сагласности 
Министарства заштите животне средине бр. 401-00-

00102/2019-02 од 12.3.2019. године, Скупштина града  
Бора,  на седници одржаној 4. јуна 2019. године, донела 
је  
                                                       

П Р О Г Р А М  

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА  БУЏЕТСКОГ ФОНДА 
ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  ГРАДА БОРА 

ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

           Уводне одредбе 

1. Одлуком о оснивању буџетског фонда за 
заштиту животне средине општине Бор, бр.415-2/2010-I 

од 6.04.2010. основан је буџетски фонд за заштиту 
животне средине (у даљем тексту буџетски фонд) на 
неодређено време, као евиденциони рачун у оквиру 
главне књиге трезора.Сврха оснивања буџетског фонда је 
остваривање циљева и начела заштите животне 
средине,обезбеђивање услова за одрживо коришћење, 
заштиту и унапређење животне средине као и заштита 

човека и развој у здравој животној средини.У складу са 
наведеном Одлуком  приступило се изради нацрта 
програма рада буџетског фонда за 2019. годину којим се 

утврђују планирани приходи и намена коришћења  
средстава за активности које се планирају у области 

заштите и унапређења животне средине у 2019. години а 
које су у складу са Националним програмом и Локалним 
еколошким акционим планом. 

 

У табели 1. приказани су остварени приходи и 
расходи  у 2018. години  

 

Табела 1. –Однос остварених  прихода и расхода у 
2018. години 

 

Ред. 

бр. 

Упла
тни 
рачу

н 

Опис Планирани 
приходи у 
2018. год 

Извршени 
расходи у 
2018. год. 

% 

1.  Посебна накнада 
за заштиту и 
унапређење 
ж.средине 

68.063.144,

00 

  

2.  Пренета 
неутрошена 
средстав из 
ранијих година, 
Фонду за заштиту 
животне средине 

26.317.352,

00 

  

3.  Приходи 
наменски из 

 

7.776.000,0
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републике-

Мин.привреде 

0 

4.  Пренето по 
захтевима Фонда 
за заштиту 
животне  

 38.233.900,

00 

 

             Укупно: 102.156.49

6,00 

38.233.900,

28 

37,4

3% 

 

Извршено је 37,43% остварених прихода. На основу 
измене члана 2. тачка 15. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС“ бр. 103/15), део неутрошених 
пренетих средстава из 2018. биће пренета за извршење 
расхода у 2019. години на основу поднетих захтева за 
трансфере и Програма коришћења средстава буџетског 
фонда за 2019. године. 

Планирана средства из буџета за 2019. годину износе 
70.600.632,00 динара. нераспоређени вишак прихода из 
ранијих  година 15.126.456,00 динара и наменски приход 
из републике 7.776.000,00 динара. Укупно планирани 
приходи за извршење расхода у 2019. години износе 
93.503.088,00 динара. 

 

Коришћење средстава Фонда 

 

2. Средства из тачке 2. овог програма користиће 
се за реализацију  практичних, финансијски 
прихватљивих програмима, пројекта и других 

активности, који се могу одмах спроводити у 
приоритетним областима и на угроженим локацијама. 
Изузетно  лоше стање система за пречишћавање 
комуналних отпадних вода, намеће га као приоритет број 
један у политици финансирања у области заштите 
животне средине, па је овим програмом планирано 
коришћење средстава за израду неопходне планске и 
пројектнотехничке  документације, као и набавка 
одговарајућих  уређаја за пречишћавање комуналих 
отпадних вода. Такође, средства овог програма ће се 
користити за заштиту и побољшање квалитета ваздуха 

спровођењем  сталног  мониторинга и израдом планова 
њихове заштите. Фонд ће у сарадњи са Министарством 
надлежним за послове заштите животне средине, као и са 
другим министарствима и институцијама за пројекте из 
њихове надлежности, усмеравати своје активности ради 
остваривања следећих програмских и планираних 
циљева. 
 

2.1 Подстицајне, превентивне и санационе 
програме, пројекте и планове чија реализација је у складу 
са решењима и обавезама  локалне самоуправе. Средства 
ће се користити у складу са Законом о заштити  животне 
средине, као и посебним законима и прописима којима се 
уређује одрживо управљање природним вредностима и 
заштити животне средине. 

  Израда пројектнотехничке документације  
постројења за пречишћавање пијаће воде на Злотским и 
Сурдупским извориштима 

  Ревизија Главног пројекта санације и  
ремедијације постојеће градске депоније у Бору 

  Израда елабората о ресурсима и резервама  
подземних вода изворишта Мрљиш. 

  Израда Плана и Програма енергетске  
ефикасноисти  на основу Закона о ефикасном коришћењу 
енергије  
 

  2.2 Програме и пројекте праћења (мониторинга) 
стања животне средине   у  складу  са Законом о заштити 
животне средине (чл. 69 – 73): 

  мониторинг квалитетра ваздуха 

  мониторинг вода(површинске воде у које се  
улаивају отпадне комуналне и индустријске воде) 

  мониторинг земљишта (које је изложено  
утицају идустријског загађења) 
  2.3 Активности на заштити и развоју природних 
добара и јавних зелених површина:  

 Чишћење дивљих депонија и одржавање  
јавних зелених површина 

 Набавка садница и цвећа за уређење јавних  
зелених површина                                                        

 2.4 Субвенционисање пројеката, програма и 
других активности са циљем напређења и заштите 
животне средине: 

 Субвенције  ЈКП “3.Октобар“ за набавку  
камиона- аутосмећара 

 Субвенције ЈКП „3.октобар“ за набавку  
контејнера за комунални отпад 

 Субвенција ЈКП „Водовод“за куповину  
комбинованог возила за чишћење канализације 

 Субвенција  ЈКП „Водовод“ израда елабората  
и пројеката заштите подземних изворишта вода 
(испитивање резерви изворишта,регенерација бунара на 
Злотском изворишту, израда пројеката којим се утврђу 
мере заштите након престанка коришћења  изворишта). 

                                            
  2.5 Текуће поправке и одржавање опреме  за 

aнализу квалитета ваздуха. 
 

   3. Финансирање односно суфинансирање  
активности из тачке 2. овог програма, вршиће се у 
складу са приливом средстава у  буџетском  фонду 
општине Бор. 
   4. Када се приходи не остварују у планираном 
износу утврђују се приоритетне активности. 
   5. Овај програм ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у  "Службеном листу града Бора". 

   

Број: 401-399/2019-I 

У Бору, 4. јуна 2019. године 

 

 СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

    

               ПРЕДСЕДНИК, 
             Драган Жикић, с.р. 
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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Број :401 -00-00102/2019-02 

Датум: 12.3.2019. 
Немањина 22-26 

Београд 

 

ОПШТИНА БОР 

   19210 БОР 

 

У вези вашег дописа 501-42/2019-111-01 од 4.3.2019. године, којим се из делокруга надлежности Министарства 
заштите животне средине у смислу одредбе члана 100. став 3. Закона о заштити животне средине („Службени гласник 
РС“ бр. 135/04 36/09 36/09- др. закон, 72/09 - др. закон, 43/11 УС, 14/16, 76/18 и 95/18 - др закон) тражи сагласност на 
Предлог измене програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Бор за 2019. 
годину, обавештавамо вас да смо размотрили достављени материјал. , 

Министарство заштите животне средине, сматра да се Предлог измене програма коришћења средстава буџетског 
фонда за заштиту животне средине општине Бор за 2019. годину, може прихватити и даје сагласност на исти. 

 

 

 

 

 

 

 

 11 

На основу члана 9. став 2. и члана 15. Закона о 
заштити ваздуха („Сгужбени ласник РС“, бр. 36/09 и 
10/13), члана 69. и 70. Закона о заштити животне средине 
(„Службени гласник РС“, бр.135/04, 36/09, 36/09-др. 
закон, 72/09-др. закон и 43/11-одлука УС 14/16, 76/18 и 
95/18-и др.закон), члана 40. Статута града Бора 
("Службени лист града Бора", бр. 3/19), по претходно 
прибављеној сагласности Министарства заштите 
животне средине броj: 353-01-00116/2019-03 Скупштина 
града  Бора, на седници одржаној 4. јуна 2019. године, 
донела је  

П Р О Г Р А М  

КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БОРА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

Овим програмом успоставља се локална мрежа 
мерних станица/мерних места за праћење квалитета 
ваздуха на територији града Бора за 2019. годину.  

Програмом се одређује број, тип и распоред 
мерних места/мерних станица у агломерацији Бор која 
обухвата територију града Бора, како је дефинисано  
чланом 3. став 1 тачка 4. Уредбе о одређивању зона и 
агломерација ("Службени гласник РС", бр. 58/11 и 98/12). 

Програмом се одређује и врста загађујућих 
материја, обим и учесталост мерења нивоа загађујућих 
материја у ваздуху на територији града Бора. 

Локације и тип мерних места/мерних станица у 
локалној мрежи на територији града Бора, као и 

загађујуће материје које се прате на појединим местима 
дате су у табели 1.  

Загађујуће материје наведене у табели 1. мере 
се континуално на фиксним мерним местима у складу са 
прописом којим се уређују услови за мониторинг и 
захтеви квалитета ваздуха. 

Загађујуће материје на мерним местима наведене 
у табели 1. мере се по динамици мерења дефинисаној у 
табели 2. овог програма. 

 

1. Локална мрежа мерних места на територији 
општине Бор: 

 

На територији општине Бор се спроводи 
континуирано вишегодишњи мониторинг квалитета 
ваздуха. У складу са  чланом 15. Закона о заштити 
ваздуха („Службени гласник РС“ бр.36/09 и 10/13) 

општина Бор је формирала локалну мрежу мерних места 
која  покрива  оне делове територије општине која није 
обухваћена државном мрежом мерних места. 
  

Праћење квалитета ваздуха врши се у погледу 

одређивања концентрације сумпордиоксида, 
суспендованих ПМ10 честица са анализом тешких метала 
(олова, арсена, кадмијума, никла), и укупних таложних 
материја са анализом тешких метала. Наведене 
загађујуће материје су карактеристичне за аерозагађење 
на територији општине Бор, а на основу њиховог 
распростирања су одређена мерна места у оквиру 
локалане мреже. 
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Табела 1. Локација, тип мерних места и врсте 
загађујућих материја које се прате на територији 
општине Бор 

 

 

 

Локација мерних 
места 

Управни 
округ 

Н-северна 
гео.ширина 

Е-источна 
гео.дужина 

Надморска 
висина (м) 

Тип станице 

Загађујуће материје 

SO2 
  ПМ10 

 
УТМ 

Тех.факултет Б 
N 440 4.5252 

Е  220 5.4558 

404 Г/И 
SO2 

(М) 
  / 

 
/ 

 Југопетреол 

Б 

N 440 3.1451 

Е  220 7.4848 

 

363 

ПР/И 
SO2  

(М) 

ПМ10 

 

 

/ 

Брестовац 

(зона утицаја  
рудника „Чукару 
Пеки“) 

 

Б 

 
 N 430 99503 

 Е 220 11117 

 

292 

Р / / 

 

 

 

УТМ 

*  

Шарбановац 

(зона утицаја  
рудника „Чукару 
Пеки“) 

 

Б 

 

 

N430 98987 

E 22008255 

 

 

 

242 

 

Р / / 

       

УТМ 

*  

 Кривељ Б 
N 440 12931 

E 220 09485 

425 Р 

 
/ 

ПМ10 

 

УТМ 

Шумска секција 

Б 

Н 440 4.4807 

Е  220 5.4709 

 

400 Г/И 

 
/  УТМ 

Оштрељ Б 
 Н 44007417 

Е  220 15467 

325 Р /  УТМ 

Болница Б 
Н 440 4.7631 

Е  220 5.5991 

410 Г/И 

 
/  

УТМ 

 
ПМ10 - концентрација суспендованих честица ПМ10  са 
анализом тешких метала Pb,Cd,Ni, Аs  
УТМ - укупне таложне материје са анализом тешких 
метала Pb,Cd,Ni , Аs 

SO2 (М) –  мануелна метода испитивања 

Г – градски 

ПГ – приградски 

И – индустријски 

Р- рурални 

Б – Борски управни округ 

 

Мерно место Југопетрол-налази се у правцу 
кретња доминантног севернозападног ветра на рубу 
града у непосредној близини индустријског комплекса 
због чега се тип овог мерног места може посматрати  као  
приградски и индустријски. На овом мерном месту прати 
се концентрација сумпордиоксида ацидиметријском 
методом и концентрација суспендованих  честица PM10 

са испитивањем метала (Pb, Cd, Ni, As) континуалним  
мерењем коришћењем референтне методе  SRPS EN 

12341. 

 

Мерно место Технички факултет- налази се у 
старом центру града на територији МЗ Стари центар на 
локацији која је често изложена дејству дима из 
Топионице и рафинације (ТИР) при чему постојећа 
државна мреза не успева да покрије овај део територије 
општине. Мерно место се налази на  Техничком  
факултету, а у непосредној близини је  градска Болница  
као и стамбено насеље са око 4000 становника, па се тип 
станице може посматрати  као градски и индустријски. 
На овом мерном месту врши се мерење SO2 

ацидиметријском методом. 

 

Садржај укупних таложних материја са 
анализом тешких метала (олово, кадмијум,никл и 
арсен) се испитује на 6 мерних места.  

Два мерна места, Болница и Шумска секција  се налазе у 
граду на местима на којима је дугогодишњим 
мониторингом запажено прекорачење концентрације 
укупних таложних материја, док се два ММ налазе у селу 
Оштрељ и Кривељ која су директно лоцирана у правцу 
доминатног кретања ветра (северозападни и југоисточни 
ветар) који носи са собом прашину са јаловишта „Велики 
Кривељ“. Такође, преостала два  мерна места се налазе у 
зони утицаја рудника „Чукару Пеки“. На захтев мештана 
околних  села нова мерна места су укључена у локалну 
мрежу мерних места за територију општину Бор.  

 

Мерно место Болница се налази у правцу 
дувања доминантог југоисточног ветра од извора 
загађења, у стамбеној зони у старом центру града, тако да 
се тип станице/мерног места може посматрати  као 
градски и индустријски.  

 

Мерно место Шумска секција репрезентује 
квалитет ваздуха на локацији на којој се прати утицај 
индустријског загађења и такође је тип станице/мерног 
места  градски и индустријски. 
 

Мерно место Оштрељ је позиционирано у 
правцу кретања доминантног севернозападноиг ветра, на 
територији сеоске МЗ Оштрељ. Обзиром да је на овој 
локацији велики утицај јаловишта Велик Кривељ и да се 
честице прашине са наведеног јаловишта разносе у 
правцу МЗ Оштрељ када дува северозападни ветар, ово 
мерно место је изабрано као локација на којој ће се 
пратити утицај индустријског загађења.   
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Мерно место Кривељ је позиционирано у 
правцу кретања доминантног југоисточног ветра, на 
територији сеоске МЗ Кривељ. Обзиром да је на овој 
локацији велики утицај јаловишта Велик Кривељ и да се 
честице прашине са наведеног јаловишта разносе у 
правцу МЗ Кривељ када дува југоисточни ветар, ово 

мерно место је изабрано као локација на којој ће се 
пратити утицај индустријског загађења.  На овом мерном 
месту прати  концентрација суспендованих  честица PM10 

са испитивањем садржаја метала (Pb, Cd, Ni, As) 

континуалним  мерењем коришћењем референтне методе  
SRPS EN 12341. 

 

Мерна места Брестовац и Шарбановац се 
налазе у зони утицаја новог рудника „Чукару Пеки ,“ и 
позиционирана су у правцу кретања доминантних 
ветрова у односу на посматрани рудник. При одређивању 
положаја мерних места консултована су стручна лица 
Института за рударство и металургију и Техничког 
факултета Бор. 
   

Такође, испитивање укупних таложних материја  
се врши на количину  нерастворне материје, сагоривих 
материја, пепела и количине укупних таложних материја. 
Анализа течне фазе: вредност pH конц. SО4

+2 јона и 
укупне растворене материје. Метода мерења: аналитичка 
гравиметријска метода. Анализа чврсте фазе на садржај 
нерастворених материја, количина сагоривих материја, 
кол.пепела, као и садржај укупних таложних материја. 
Метода мерења: рачунски и ААС (атомска апсорпциона 
спектрофотометрија). 

Загађујуће материје на наведеним мерним 
местима мере се по динамици мерења датој у Табели 2.  
 

Табела 2. Динамика мерења у локалној мрежи мерних 
места  

 

Загађујуће материје Динамика мерења 
SO2,  365 

ПМ10    са анализом 
тешких метала: 
Pb,Cd,Ni, Аs 

 Фиксно мерење током 12 
месеци(континуално) SRPS EN 

12341 

Укупне таложне 
материје са анализом 
тешких метала: 
Pb,Cd,Ni, Аs 

 12 пута-једном месечно у току 
године 

                

2. Обрада и анализа података, извештавање о  
резултатима контроле квалитета ваздуха, израда 
инструмената политике и планирања заштите 
ваздуха  

 

Сва мерења, обраду и анализу података, проверу 
валидности резултата добијених мерењем и/или 
узимањем узорака и интерпретацију резултата врши 
овлашћено правно лице која је акредитована као 
лабораторија за испитивање, односно која испуњава 
прописане услове за мерење свих наведених загађујућих 
материја (акредитоване методе) и која поседује дозволу 
надлежног министарства да врши мониторинг квалитета 
ваздуха у складу са чланом 60. Закона о заштити ваздуха 
(„Службени гласник РС“ бр. 36/09 и 10/13).  

 

Добијени резултати мониторинга у виду 
месечног извештаја о квалитету ваздуха на територији 
општине Бор се јавно објављују у  локалним медијима и 
на сајту града Бора до 15. у месецу за претходни месец. 
Наведени месечни извештај  се у истом року достављаја 
Агенцији за заштиту животне средине у форми коју 
пропише наведена Агенција, а по захтеву и 

заинтересованим органима и организацијама. Годишњи 
извештај се доставља Агенцији за заштиту животне 

средине као и јавности  до првог марта текуће године за 
претходну годину. 
 

У случају прекорачења концентрације 
загађујућих материја које се прате мониторингом 
квалитета ваздуха јавност се обавештава путем локалних 

електронских медија као и објављивањем резултата на 
сајту општине Бор у складу са чл.23. Закона о заштити 
ваздуха. 
 

1. Извори финансирања 

Средства за реализацију програма контроле 
ваздуха у локалној мрежи се обезбеђују из Буџетског 
фонда за заштиту животне средине општине Бор. 

 

У складу са чланом 15. став 4. Закона о заштити 
ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09 10/13) на овај 
програм прибављена је сагласност Министраства 
заштите животне средине, број: 353-01-00116/2019-03. 

 

Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службени лист града Бора". 

 

Број: 501-123/2019-I 

У Бору, 4. јуна 2019. године 

 

 СКУПШТИНА ГРАДА БОРА  

 

                ПРЕДСЕДНИК, 
                  Драган Жикић, с.р. 
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                       Република Србија 

                       МИНИСТАРСТВО 

              ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

                     Број: 353-01-00116/2019-03 

                           Датум: 28.03.2019. 
                            Немањина 22-26 

                                Београд 

На основу члана 15. став 4. Закона о заштити ваздуха („Службени гласник РС”, број 36/09 и 10/13) и члана 5а 
Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 44/14, 14/15, 54/15. 96/15 - др. закон и 62/17), Министарство заштите 
животне средине даје 

С А Г Л А С Н О С Т  

на 

Програм контроле квалитета ваздуха 

1. Даје се сагласност на Програм контроле квалитета ваздуха на територији града Бора за 2019. годину. 
2. Констатује се да је Програмом контроле квалитета ваздуха на територији града Бора за 2019. годину, 

дефинисана локална мрежа за мониторинг квалитета ваздуха на територији града Бора која се састоји од мреже мерних 
места за континуална фиксна и наменска мерења квалитета ваздуха. 

3. Обавезује се Градска управа града Бора да у складу са чланом 15. став 7. Закона о заштити ваздуха за 
реализацију мерења квалитета ваздуха према Програму контроле квалитета ваздуха на територији града Бора за 2019. 
годину, ангажује овлашћено правно лице. 

4. Обавезује се Градска управа града Бор да у случају измене Програма контроле квалитета ваздуха на 
територији града Бора за 2019. годину, претходно прибави сагласност министарства надлежног за послове заштите животне 
средине. 

5. Обавезује се Градска управа града Бора да податке о квалитету ваздуха добијене контролом квалитета 
ваздуха према Програму контроле квалитета ваздуха на територији града Бора за 2019. годину, доставља Агенцији за 
заштиту животне средине Републике Србије и да ове податке учини доступним јавности и објави их у средствима јавног 
информисања, електронским медијима, као и на својим веб-страницама, у складу са Законом о заштити ваздуха. 

О б р а з л о ж е њ е  

Градска управа града Бора (у даљем тексту: Управа) обратила се Министарству заштите животне средине преко 
Одељења за привреду и друштвене делатности, Канцеларије за заштиту животне средине, захтевом број 353-01-00116/2019-

03 од дана 22.01.2019. године (Ваш број 501- 10/2019-111-02 од 15.01.2019. године), а након тога и захтевом број 353-01-

00321/2019-03 од дана 19.02.2019. године (Ваш број 501-10/2019-111-02 од 15.01.2019. године), ради прибављања 
сагласности на предлог Програма контроле квалитета ваздуха на територији општине Бор за 2019. годину, којим се 
успоставља локална мрежа мерних места за праћење квалитета ваздуха на територији Бора. Увидом у предлог Програма 
контроле квалитета ваздуха на територији општине Бор за 2019. годину број 353-01-00116/2019-03 од дана 22.01.2019. 
године и предлог Програма контроле квалитета ваздуха на територији општине Бор за 2019. годину број 353-01-00321/2019-

03 од дана 19.02.2019. године, утврђено је да је потребно извршити одређене измене и допуне, о чему је Управа обавештена 
електронским путем дана 08.03.2019. године. Поступајући у складу са обавештењем, Управа је доставила на сагласност 
коригован предлог Програма контроле квалитета 

 

ваздуха на територији града Бора за 2019. годину, број 353-01-00598/2019-03 од дана 20.03.2019. године (Ваш број 501-

10/2019-111-02 од 14.03.2019. године). 
На основу члана 15. став 3. Закона о заштити ваздуха предвиђено је да се мониторинг квалитета ваздуха у локалној 

мрежи обавља према програму који за своју територију доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе, а који мора 
бити усклађен са програмом контроле квалитета ваздуха којим се успоставља државна мрежа. 

Такође ставом 4. овог члана прописано је да министарство надлежно за послове заштите животне средине даје 
сагласност на програм којим се успоставља локална мрежа мерних станица и/или мерних места. 

Сагласно члану 15. став 7. Закона о заштити ваздуха, Управа је у обавези да након прибављене сагласности 
министарства надлежног за послове заштите животне средине, за реализацију мерења квалитета ваздуха утврђених 
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предлогом Програма контроле квалитета ваздуха на територији града Бора за 2019. годину, број 353-01-00598/2019-03 од 
дана 20.03.2019. године, ангажује овлашћено правно лице које је акредитовано као лабораторија за испитивање, односно 
које поседује акредитоване методе мерења за загађујуће материје обухваћене предлогом Програма контроле квалитета 
ваздуха на територији града Бора за 2019. годину и дозволу министарства надлежног за послове заштите животне средине за 
вршење мерења квалитета ваздуха - мерење нивоа загађујућих материја у ваздуху. 

Увидом у предлог Програма контроле квапитета ваздуха на територији града Бора за 2019. годину, број 353-01-

00598/2019-03 од дана 20.03.2019. године, утврђеноје: 
- да је исти у складу са Уредбом о утврђивању програма контроле квалитета ваздуха у државној мрежи („Сл. 

гласник РС“, број 58/11) као и Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. гласник РС“, број 
11/10, 75/10 и 63/13), 

- да се предлогом Програма контроле квалитета ваздуха на територији града Бора за 2019. годину, број 353-01-

00598/2019-03 од дана 20.03.2019. године, у складу са чланом 15. став 2. Закона о заштити ваздуха, обезбеђује допунска 
мрежа мерних места која се састоји од мерних места за континуална фиксна и наменска мерења квалитета ваздуха, за чију 
реализацију се обезбеђују финансијска средства из буџета града Бора, 

- да се праћење квалитета ваздуха врши ради утврђивања нивоа загађености ваздуха и оцене утицаја загађеног 
ваздуха на здравље људи како би се предузеле потребне мере у циљу заштите здравља људи и животне средине, 

па се даје сагласност као у диспозитиву. 

Достављено: 
- Градској управи града Бора, Одељењу за привреду и друштвене делатности, Канцеларији за заштиту животне средине, 

ул. Моше Пијаде 3, 19210 Бор 

- Сектору за надзор и предострожност у животној средини, Министарство заштите животне средине, Др Ивана Рибара 
91, Нови Београд 

- Архиви 

ПОМОЋНИК МИНИСТРА 

 

 

12 

На основу члана 13. Закона о подстицајима у 
пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник 
РС“, број 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), члана 40. 
Статута града Бора („Службени лист града Бора“ бр. 
3/19), Одлуке о буџету града Бора за 2019. годину, 
(‘’Службени лист града Бора” бр. 18/18) и Решења о 
давању претходне сагласности на Предлог програма 
подршке за спровођење пољопривредне политике и 
политике руралног развоја за град Бор за 2019. годину 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 
број: 320-00-3536/2019-09 од 24. априла 2019. године, 
Скупштине града Бора, на седници одржаној 4. јуна 2019. 
године, донела је 

 

П Р О Г Р А М 

ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ 

РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД БОР ЗА 2019. 
ГОДИНУ 

 

I. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ТАБЕЛАРНИ 
ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА 

 

Анализа постојећег стања 

Географске и административне 
карактеристике:  

Територија града Бора налази се у централном 
делу североисточне Србије. Настала је на месту села Бор, 
у долини Борске реке. Град Бор се карактерише 

индустријском производњом - производњом бакра и 
капацитетима за прераду бакра. Почетак рударства на 
подручју града Бора датира од 1902. године када је 
откривено велико налазиште руде. Већ наредне 1903. 
године Ђорђе Вајферт, српски индустријалац немачког 
порекла, добија право да окопава и прерађује руду у 
наредних 50 година. Упоредо са отварањем рудника 
граде се и погони за флотацију и прераду бакра. Са 
првом потпаљеном гомилом руде почињу проблеми са 
сумпор-диоксидом, деградација земљишта и угрожавање 
животне средине. Из руде се експлоатише свега неколико 
процената племенитих метала а све остало је јаловина 
која загађује животну средину. Одатле је и специфичност 
борске општине као индустријског басена који је имао 
директан утицај на пољопривредну производњу која се 
развијала на подручју града Бора. Подручје града Бора је 
изложено таквом утицају руже ветрова да је практично 
подељено на подручја где је земљиште изложено дејству 
рударских агенаса, а то су: К.О. Бор I, К.О. Бор II, К.О. 
Оштрељ, К.О. Кривељ, К.О. Слатина, К.О. Доња Бела 
Река и на катастарске општине где ружа ветрова није 
имала већи утицај, те земљиште није у већем степену 
изложено дејству рударских агенаса. 
  Интензиван развој басена Бор имао је значајан 
утицај и на развој пољопривредне производње. Многи 
запослени радници у Бору су истовремено и 
пољопривредни произвођачи те су били у могућности да 
улажу у своја пољопривредна газдинства. За бржи 
рурални развој града Бора неопходно је предузети низ 
мера које би за циљ имале развој пољопривреде као и 
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инфраструктуре, а поготово враћање младих на село. 
Локална самоуправа је од кључног значаја за рурални 
развој који се односи на: изградњу локалних путева за 
повезивање сеоских месних заједница са градском 
средином, укључивање села у систем организованог 
управљања комуналним отпадом, пружање подршке за 
образовање и едукацију младих, изградњу спортских 
објеката по селима, технолошки развој пољопривредне 
производње и стручно образовање пољопривредних 
произвођача. Овим активностима би се побољшали 
услови живота у руралној средини. Важна мера развоја 
пољопривреде је укрупњавање пољопривредних 
површина спровођењем  комасације.  

Развојем партнерства јавног и приватног 
сектора, створили би се услови бржег развоја 
пољопривреде и унапређења живота на селу. Техничко-

технолошка опремљеност сектора пољопривреде захтева 
значајније инвестиције у модернизацију производње 
пољопривредних газдинстава, модернизацију опреме, 
технологије и јачање партерства са удружењима и 
организацијама произвођача. 
  Већи део територије је брдско-планински. 
Припада сливу Тимока, односно Дунава. Град Бор 
припада Борском округу. Веза са главним путним 
правцем - аутопут Е-75 (Београд - Скопље) је могућа 
преко 4 путна правца, и то: пут преко Бољевца и 
Параћина дужине 87 км; пут преко Зајечара, Књажевца и 
Ниша дужине 150 км; пут преко Жагубице, Кучева и 
Пожаревца дужине око 158 км и пут преко Заграђа и 
Милошеве куле дужине око 205 км. Западни део 
територије града припада планинском комплексу Јужног 
Кучаја. Источни део захватају планине: Стол, Мали и 
Велики Крш, Дели Јован и Горњанска висораван. 
Шумско земљиште захвата 43.098 hа општине. Од 
укупне површине града Бора, 86% је под изразитим 
антропогеним утицајем а 14% је простор очуване 
природе. На простору територије града од 856 км2 живи 
48.615 становника (према попису из 2011. године), што 
представља малу густину насељености од 56,7 
становника по 1 км2. (у укупној популацији Србије 
учествује са 0,7%, а борског округа са 38,1%). Град Бор 
се састоји градског насеља Бор и 12 села: Горњане, 
Танда, Лука, Кривељ, Бучје, Оштрељ, Доња Бела Река, 
Брестовац, Слатина, Злот, Шарбановац и Метовница. У 
селима је евидентирано 14.455 становника док у граду 
живи 34.160 становника. 

                                                      . 

Природни услови и животна средина: 
 Подручје града Бора одликује дисециран и 

висински развијен рељеф, различит геолошки и 
педолошки састав тла, микроклиматске појаве, 
диверзификован биљни свет, те различит степен 
антропогеног утицаја. Претежно брдовит и планински 
рељеф има доминантни правац пружања планинских 
гребена и речних долина од северозапада ка југоистоку. 
Надморске висине терена смањују се у истом правцу, 
према доњој ерозионој бази.  

Према количинама падавина, подручје града 
Бора спада у зону семихумидне климе, која је према 
средњим годишњим вредностима падавина погодна за 
гајење већине културног биља. Са становишта 
пољопривредне производње вaжно је сазнање о броју 
кишних дана унутар појединих месеци или година. 
Средњи годишњи број падавинских дана је 114, са 
могућим колебањима од 98 до 129 дана.  Број 
падавинских дана по појединим месецима је знатно већи 
у првој половини године и креће се од 10 до 14 кишних 
дана, а у другој половини године од 5 до 15 дана.   

Средње годишње вредности влажности ваздуха 
крећу се око 70%. Годишњи режим влажности показује 
максимум у зимским месецима и минимум лети (јули, 
август). Средња годишња температура износи 10,1 

степен, а могућа колебања крећу се у границама од 9,0 до 
11, 9 степени што ово подручје, према топлотним 
ознакама климе, сврстава у умерено топлу климатску 
зону. Бор са својом околином припада Карпатско-

балканском простору источне Србије, који обухвата 
планинске терене између Дунава на северу, Црног 
Тимока на југу, планинских венаца Кучаја, Бељанице и 
Хомоља на западу и Дели Јована на истоку. Северни део 
општине захвата планина Велики Крш, а југоисточно 
планина Малиник. Према Условима за заштиту природе 
и животне средине који је Завод за заштиту природе 
Србије дао у поступку израде ПП града Бора наведено је 
да су на територији града Бора евидентирана следећа 
природна добра: -палеовулканска купа Тилва Њагра код 
Борског језера -Брестовачка бања са термоминералним 
водама и непосредном околином која је општинском 
одлуком заштићена као културно амбијентална целина. 

Заштићено природно добро је Споменик 
природе "Лазарев кањон", на површини од 1.755 hа (од 
чега 1.176 hа на територији града Бора), у оквиру којег се 
издвајају простори изузетних природних вредности: 
локалитет "Малиник" (букова прашума са реликтном 
врстом – тисом на површини од 58 hа) и локалитет 
"Лазарева пећина" (локалитет геоморфолошког 
карактера). Евиденирана природна добра су: Парк 
природе "Кучај-Бељаница" и Споменик природе 
"Геолошка стаза у Брестовачкој Бањи".  У еколошки 
значајна подручја, односно делове Еколошке мреже 
Србије  издвојена су подручја: Кучај-Бељаница, Стол, 
Визак, Велики крш, Мали крш и Дели Јован. Предложено 
је да се издвоје и следећа подручја/целине природних 
добара: Борско језеро са непосредном околином; 
обухваћено подручје Кучајских планина са крашком 
површи Дубашнице, Мандином пећином, Стојковом 
леденицом и другим природним вредностима; Велики 
крш; Стол-Голи крш; обухваћени део Дели Јована; 
клисура Беле реке; палеовулканске купе Тилва Мика, 
Страхинова чука и Првулова чука и појава латита 
Тимочке еруптивне зоне код Злота  Учешће простора 
очуване природе у укупној површини града Бора је 14%, 
док је 86% под изразитим антропогеним утицајем. 
Основне карактеристике биодиверзитета овог простора 
су: Лазарев кањон као један од најзначајнијих центара 
диверзитета биљака и дрвећа на Балкану. У њему је 
регистровано 720 врста биљака што представља 20% 
флоре Србије и 11% флоре Балкана. Он је станиште 57 
ендемичних врста и 50 реликтних које своје порекло воде 
из различитих геолошких периода. На Малинику, 
планини на ободу кањона, заступљена је шумска 
заједница букве са папратима и тисом са највећом 
запремином дрвне масе у Србији. Старост шуме је преко 
180 година. Регистровано је 174 врста макрогљива.   
Што се тиче богатства фауне, регистровано је 205 врста 
сирфида (осолике муве) - на улазу у Лазарев кањон 
пронађена је за науку нова врста Меродон албонигрум. 
Забележено је 115 врста дневних лептира, 37 врсте 
пужева (Bulgarica Stolensis, која је први пут откривена на 
планини Стол), 140 врста птица (Мали и Велики Крш као 
станиште 11 врста птица грабљивица које су угрожене 
врсте на Европским просторима - Лазарев кањон је на 
листи значајних орнитолошких подручја Европе), 47 
врста сисара, међу којима су евидентиране многе ретке и 
угрожене врсте, као што је 21 врста слепих мишева од 25 
које живе на Балкану. Многе од ових врста су на 
Европској црвеној листи глобално угрожених врста, 
Подземна фауна: 20 врста бескичмењака. Ове пећине по 

заступљености живог света заузимају примарно место 
како у Србији тако и на Балкану. У Лазаревој пећини 
откривено је 5 нових врста за науку.       

Пошто је површина већа од 1000 hа, предложен 
је за упис у листу IUCN Националних паркова и 
заштићених подручја. Оно што треба имати у виду када 
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је реч о биодиверзитету ових крајева, сва истраживања у 
овој области датирају из прошлог века па поузданост 
података треба узети са резервом. Неопходна су даља 
истраживања и допуна података о био и геодиверзитету 
ширег подручја Бора.  

Што се тиче геодиверзитета,  регистровани су:  
- Објекти петролошког наслеђа: магматске и метаморфне 
стене: појава латита тимочке еруптивне зоне – Злот код 
Бора; - Објекти хидрогеолошког, геоморфолошког и 
хидролошког наслеђа: Злотско врело, понорнице: 
Лазарева река – Демизлок, Дубашница, Микуљ, Војал. 
Многобројне пећине и јаме, флувијални облици: Кањон 
Лазареве реке, Кањон Ваља Маре, клисура Ваља Рнж, 
палеовулкански рељеф:  палеовулканска купе Тилва 
Њагра, Тилва Мика, Страхинова чука, Првулова чука, 
Крше Сатуле код Злота, као и многи други облици гео 
наслеђа.  

Шумско  земљиште  захвата 45% површине 
општине, односно 43.098 hа. Структура шумског 
земљишта показује учешће шума, пашњака и неплодног 
земљишта у укупној површини шумског земљишта. 
Шуме покривају преко 75% простора очуване природе. 
Шуме на територији општине Бор припадају Тимочком 
шумском подручју. Обухваћене су са пет газдинских 
јединица: Злотске шуме, Црни врх –Купиново, Малиник, 
Боговина и Стол. Шумама газдује Шумско газдинство 
„Тимочке шуме-Бољевац“ у оквиру ЈП „Србијашуме“, а 
газдовање се реализује делатношћу Шумске управе Бор. 
Укупна површина шума и шумског земљишта којима 
газдује Шумска управа Бор је 11.284 hа.  Бањска шума 
заузима површину од око 90 ha и представља природну 
баријеру од штетног утицаја полутаната из градског 
подручја које је удаљено око 15 km. До сада се није 
посветила довољна пажња очувању, коришћењу и 
заштити овог простора, богатог термоминералним 
водама, који је неправедно занемарен и ретко где се може 
наћи на списку бања Србије. Резултати анализа ових вода 
указују на потребу хитне санације. Унутар шума у 
државном власништву доминантне по површини су шуме 
намењене производњи дрвета одговарајућег квалитета и 
покривају 58,09%, стално заштитне шуме 31,16%, а 
остали функционални типови иако бројни заузимају 
појединачно незнатне површине.  

У укупном шумском фонду доминирају шуме 
високог порекла и оне покривају 53,00% обрасле 
површине, изданачке састојине су заступљене на 8,32% 
површине, вештачки подигнуте састојине на 6,51%, 

састојине мешовите по пореклу на 4,93%, а шикаре и 
шибљаци заузимају 30,95%.  

Просечна запремина у државним шумама на 
територији града Бора је 127 м3/ hа, а запремински 
прираст 2,46м3/ hа. Просечна запремина у овим шумама, 
ако се изузму површине шикара и шибљака је 176 м3/ hа, 
а запремински прираст је 3,42 м3/ hа, што се може 
сматрати осредњим производним ефектима. Укупно 
учешће деградираних састојина без обзира на порекло је 
12,50%.  

Производни потенцијал, у локалним оквирима, 
у односу на затечено стање шума тренутно се користи са 
83% у односу на запремину и око 80% у односу на 
прираст. Основни дугорочни проблеми у газдовању овим 
шумама везани су за потребу конверзије разређених и 
деградираних шума, конверзију изданачких шума и 
мелиорацију шикара.      
                                                . 

Стање и трендови у руралном подручју 

Демографске карактеристике и трендови:  
Према попису из 2011. године, у граду Бору 

живи 48.615 становника (у укупној популацији Србије 
учествује са 0,7%, а Борског округа са 38,9%). На селу 
живи 14.455, а у граду 34.160 становника. Укупан број 
пољопривредних газдинстава је 3564 која користе 22280 

ha  Основно обележје демографских кретања града Бора 
је низак природни прираштај, који не омогућава ни 
просту репродукцију становништва. У периоду 2002-

2011. стопа природног прираштаја има негативан тренд 
што указује на проблем депопулације, односно“беле 
куге“. Промене у броју становника по појединим 
старосним групама у међупописном периоду 2002-2011. 

указују на интензиван процес старења становништва, па 
је тако контингент становништва старости изнад 65 
година повећао учешће у укупној популацији са 14% на 
16,25% (са 7.796 на 7.899 становника), док се учешће 
младог становништва смањује. Просечна старост 
становништва износи 41,85 година што град Бор сврстава 
у категорију градова дубоке старости становништва. 
Очекивано трајање живота деце рођене у периоду 2009-

2011. година указује да ће женска популације града Бора 
доживети 76,34 године, а мушка 70,58 година.  

Полна структура становништва у посматраном 
периоду се није битније променила, односно према 
попису из 2002. године број жена на 100 мушкараца 
износио је 102,96, а по попису из 2011.године 103,66. 
Обзиром да је број жена у порасту наредне активности 
треба усмерити ка развоју женског предузетништва-

домаће радиности и ка већем укључењу жена у органе 
управљања и одлучивања. Образовна структура 
становништва има посебан значај за привредни и 
друштвени развој сваке средине. У образовној структури 
становништва старог 15 и више година на подручју града 
Бора (2011. година), завршена средња школа је најчешћи 
вид образовања (45,3% становника), на другом месту је 
основно образовање (21,27%), док је 12,43% (5.209) 
становништва општине са вишом и високом стручном 
спремом. Значајно је напоменути да је скоро 33,94% 
становништва (14.217 становника) општине на нивоу 
основног и нижег образовања, што неспорно захтева веће 
ангажовање на образовању становништва кроз 
доквалификацију, преквалификацију и програме 
перманентног образовања.   

Попис пољопривреде 2012. године, показао је 
да је на триторији града Бора годишње радно ангажовано 
4.734 лица, од чега је 1.835 носилаца газдинстава (508 
жена), 2.807 чланова породица (1782 жене) а сезонских 
радника под уговором годишње је 84. Међутим, стално 
запослених је свега 8 (2 жене). Укупан број 
пољопривредних газдинстава је 3564 која користе 22280 
ha.   

. 

Диверзификација руралне економије: 
 Основне економске карактеристике 

становништва града Бора према попису из 2011. године 
су: - доминантна структура је радно-способни 
контингент становништва (34.718 становника) од чега је 
запослених 11.992 становника (34,54% радног 
контигента) што је испод просека Републике (35,29%); - 

20.891 становник чини укупно активно становништво, 
односно стопа активности износи 42,97%, што је на 
нивоу републичког просека (41,34); - стопа запослености 
активног становништва износи 78,32% (РС 77,56%).-
стопа незапослености активног становништва износи 
21,68% (РС 22,44%). Обзиром да доминантна група 
становника спада у категорију радно-способног 
становништва (71,41%), може се оценити да постоји 
значајан развојни потенцијал који може опредељујуће 
утицати на тржиште рада и запосленост. Годишњи 
просек запослених 2014. године износи  12.110 
запослених, што је незнатно смањење у односу на 
2013.годину када је износио 12.117.  
Број запослених по секторима је следећи:   
Најважнији сектори (првих 10):                        Број: 
1. Прерађивачка индустрија                              2.108 

2. Рударство                                                        2.208  

3. Здравство и социјална заштита                     1.275 
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4. Образовање                                                       995  

5. Саобраћај и ускладиштење                              604 

6. Снабдевање водом, управљање отпадом        450 

7. Снабдевање електричном енергијом               409 

8. Административне и помоћне усл. дел.            455  
9. Државна управа и др.                                        366  

10. Стручне, научне и техничке делатности        345  
Најмање заступљени сектори:  
 

 

 

1. Услуге смештаја и исхране                                 60 

2. Пољопривреда, шумарство и рибарство           41 

3. Пословање некретнинама                                     6  

 

Пољопривреда 

Пољопривредну производњу у сеоским 
домаћинствима карактерише велика уситњеност 
катастарских парцела, застарела опрема и машине, 
старење становништва због миграције младих ка граду и 
ниског наталитета, недовољна едукација становништва, 
шаренило у пољопривредној производњи, ниске цене 
пољопривредних производа, ниски приноси и слабији 
квалитет пољопривредних производа од оног који се 
тражи на тржишту. Пољопривредна газдинства се баве 
сточарском, ратарском, малим делом воћарском 
производњом. Крајњи резултат такве производње је мала 
количина пољопривредних производа који се нуде на 
тржишту. Од укупно 48.615 становника града Бора на 
селу живи 14.455, а у граду 34.160 становника. Укупан 
број пољопривредних газдинстава је 3564, која користе 
22280 ha земљишта. Ниједна задруга на територији града 
Бора не послује успешно. Основна карактеристика 
коришћења пољопривредног земљишта у граду Бору је 
уситњеност парцела, неадекватна примена 
агротехничких мера, минимално коришћење минералних 
ђубрива, често неправилна примена хемијских средстава 
и др. За правилно коришћење пољопривредног земљишта 
и постизање високих приноса неопходна је и редовна 
контрола плодности земљишта (садржај азота, фосфора, 
калијума, креча, хумуса и pH вредност).   
 

Туризам 

 У граду је активна Туристичка организација 
града Бора. Последњих неколико година изграђено је и 

адаптирано неколико хотела у граду, на Борском језеру и 
у Брестовачкој бањи. Рурални туризам је у раној фази 
развоја.       

. 

Рурална инфраструктура:  
Саобраћајна инфраструктура  

Град Бор се налази у североисточном делу Србије. Веза 
општине са главним путним правцем земље, аутопут Е-

75 (Београд - Скопље), могућ је преко 4 путна правца и 
то: пут преко Бољевца и Параћина дужине 87 км; пут 
преко Зајечара, Књажевца и Ниша дужине 150 км; пут 
преко Жагубице, Кучева и Пожаревца дужине око 158 км 
и пут преко Заграђа и Милошеве куле дужине око 205 
км. Дужина градских саобраћајница у  Бору је 85 км. 
Дужина локалних путева је 174 км и сеоских 
саобраћајница 137 км. Градске саобраћајнице су у 
дужини до око 74 км под асфалтом а остатак је под 
туцаником. Локални путеви су дужине до 49 км под 
асфалтом, 45 км од земљаног материјала, а остатак под 
туцаником. Сеоски путеви су под асфалтом у дужини од 
50 км, 60 км под туцаником, а остатак је од земљаног 
материјала. Локална самоуправа значајна средства улаже 
у инфраструктуру, тако да сваке године асфалтира део 
локалних путева, градских и сеоских улица, уређују се 
некатегорисани пољски и атарски путеви, у циљу 
обезбеђења што бољих услова за живот у сеоским 
срединама.  

Електрична енергија 

Веома су чести проблеми у снабдевању - прекиди, 
променљива фреквенција, ниска волтажа. Због лошег 
стања ЕЕ мреже на ниском напону, а у недостатку 
материјалних средстава јављају се прекиди у снабдевању 
електричне енергије на ваздушним и кабловским 
изводима. Обзиром да се снабдевање електричне 
енергије у борској општини обавља из мреже ЕПС то је 
промена фреквенције у мрежи борске дистрибуције 
условљена системским поремећајима у ЕПС и као таква 
је стабилна. Разуђеност мреже и неадекватан пресек 
проводника од трафостаница до потрошача утиче да 
потрошач нема квалитетан напон. Обављају се редовне 
годишње ревизије и ремонти у складу са ТП ЕПС-а, а 
поред тога и ванредне у хаваријским условима. Јавна 
расвета Површина покривена системом јавне расвете у 
граду износи око 85%. Површина покривена системом 
јавне расвете у селима износи око 75%. Основни 
недостаци система јавне расвете су дотрајала опрема и 
несистематско и неефикасно сервисирање и одржавање. 
Будуће активности би се ослањале на: смањењу 
потрошње електричне енергије, замену живиних 
сијалица и светиљки натријумовим одговарајуће 
сјајности,знатно мање снаге и дужег века трајања; 
уступањем делова радова на одржавању и сервисирању 
система лицима која би показала веће интересовање како 
би се избегао положај монопола једног извођача 
(дистрибутер електричне енергије, а по важећем Закону о 
комуналним делатностима), а конкуретност и 
заинтересованост за квалитетним сервисирањем би 
добило свој пунији значај повећањем ефикасности рада 
система и уштедом кроз услуге и потрошњу електричне 
енергије. У циљу смањења потрошње електричне 
енергије, изведени су радови радови на замени постојеће 
јавне расвете – LED расветом. Радови су окончани крајем 
2018. У 2019. години финансијским планом предвиђено 
је пројектовање и извођење радова на проширењу јавне 
расвете, како у граду тако и у селима. Такође и замена 
старих и дотрајалих светиљки лед светиљкама на 
местима где то није било обухваћено пројектом из 2018. 
године.   

Топлификација у граду 

 Јавно комунално предузеће формирано је 14. 
октобра 2002. године издвајањем из холдинга РТБ Бор. 
На систем централног грејања прикључено је око 93% 
стамбених јединица, чиме је Бор сврстан међу градове са 
великим степеном топлифицираности. Топлана поседује 
три вреловодна котла, сваки капацитета 58MW од којих 
су два на угаљ а један на мазут. У редовним условима 
експлоатације користе се котловске јединице на угаљ док 
је котао на мазут предвиђен за вршна оптерећења и у 
случајевима хаваријских стања. У току 2015. и 2016. 
године из програма KfW4 извршена је уградња 
калориметара у свим подстаницама, као и замена и 
модернизација 86 подстаница компактним. Такође, 
урађена је реконструкција дела цевног система на 
котловима и уградња постројења за хемијску припрему 
воде. Постојећи капацитет инсталиран у Топлани 
задовољава конзум потрошача и обезбеђује адекватну 

испоруку топлотне енергије до крајњих потрошача. У 
самом систему постоје велики губици енергије које 
износе око 20%, што је последица старе мреже 
топловода. Потребно је урадити реконструкцију 
преосталих подстаница у смислу замене компактним 
верзијама као и замену критичних делова топловодног 
система. Сама оптимизација процеса производње може 
се везати за већи степен корисности котлова кроз боља 
решења: наугљавања котлова; зонске регулације 
примарног ваздуха; постављање гас анализатора за 
кисеоник и угљендиоксид, а у делу дистрибуције 
топлотне енергије сукцесивном заменом дотрајалих 
деоница магистралних водова, термоизолацијом и 
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заменом прекидних вентила чиме се избегава пражњење 
система приликом интервенција, уградњом SCADA 
система који омогућава равномерну испоруку свим 
корисницима. Котларница Бањско Поље  За 
обезбеђење потребне количине енергије за грејање 
стамбеног насеља у Бањском пољу пројектована је 
котларница у којој је смештена опрема за грејање прве и 
друге фазе стамбеног насеља. Инсталисани топлотни 
капацитет котлова је Qu = 1,8 MW, типа ВУЛКАН – 

СУПЕР, произвођача „РАДИЈАТОР“ Зрењанин. За 
сагоревање се користи угаљ гранулације орах, коцка и 
комад. За даљи рад котларнице и испоруку топлотне 
енергије за загревање стамбених објеката, узимајући у 
обзир еколошко питање, требало би размотрити замену 
постојеће врсте енергената (угаљ), алтернативним и 
обновљивим изворима енергије.    

Телекомуникације   
У Граду Бору постоји и фиксна и мобилна 

телефонија. Провајдери су Телеком Србија, Теленор и 
ВИП. Користе се услуге интернета и присутно је више 
интернет провајдера. Присутно је и неколико оператера 
кабловске телевизије.   

Водоснабдевање  
Јавно комунално предузеће за дистрибуцију 

воде за град Бор основано је 1949. године. Постојећа 
изворишта за снабдевање водом су: -извориште „Сурдуп“ 

у Доњој Белој Реци -извориште „Кривељска бањица“ у 
Кривељу -Злотска изворишта у Злоту -Извориште 
„Мрљиш“ Извориште „Мрљиш“ је у склопу Регионалног 
водосистема „Боговина“ Бор, који је основан у циљу 
решавања проблема недостатка здраве пијаће воде за 
становништво и за индустрију, општина Бор и Бољевац. 
Експлоатација подземних вода са изворишта „Мрљиш“ 

почела је августа 2002. године када је и завршена I фаза 
(прелазно решење) изградње Регионалног водосистема 
„Боговина“ Бор. Вода која се експлоатише из подземних 
извора је у количини од 150 л/с а максимална 
производња воде је 240 л/с. Досадашња пројектно 
техничка документација бране и акумулације није више у 
функцији јер се 2 пута променио закон и потребно је 
урадити нову пројектно техничку документацију 
усаглашену са новим законима. Изградњом 
вишенаменске акумулације „Боговина“ Бор обезбедило 
би се: -довољна количина воде чиме би се приоритетно 
обезбедило водоснабдевање становништва и индустрије 
у општинама Бор, Бољевац, Неготин, Зајечар и Књажевац 
у периоду дужем од 50 година. -Наводњавање 700 ха 
пољопривредних површина у долини Црног тимока и 
низводно од Зајечара. -Регулисани режим протицаја 
(гарантовани протоци) обезбеђује повећање малих вода у 
сушном периоду у циљу побољшања квалитета воде 
низводно од бране. Гарантовани протицај у сушном 
периоду износи 800 л/с. -Прихватање и трансформација 
поплавних таласа чиме би се многоструко умањиле 
штете од поплава у општинама Бор, Бољевац и Зајечар. -
Развој привреде и спортско рекреативне активности 
(туризам и риболов) -Производња електричне енергије, 
изградњом мале хидроцентрале која би користила воду 
из прелива, могло би се добити око 9,0 GWh/годишње. 
Да би се пројекат РВС „Боговина“ Бор реализовао у 
потпуности, потребно је ради прибављања одобрења за 
изградну урадити следеће: -Израда пројектнотехничке 
документације у складу са важећом законском 
регулативом. -Измена просторног плана подручја слива 
акумулације (иницијатива покренута 2006. године) -

Ревизија актуелизованог Идејног пројекта од стране 
државне ревизионе комисије (достављен актуелизовани 
Идејни пројекат и уплаћена средства 2006. године) -

Решење имовинских односа на 380 ха од чега се 290 ха 
потапа изградњом бране и формирањем акумулације, а 
90 ха се налази у зони непосредне заштите акумулације. -
Израда Главног пројекта цевовода чисте воде за општине 

Зајечар, Неготин, Књажевац и Бољевац. Извориште 
„Сурдуп“ је лоцирано у близини насеља Доња Бела Река, 
8 км од Бора. Минимална издашност изворишта је 30 л/с 
а максимална 100 л/с. Димензије цевовода су Ø 350 мм у 
дужини од 8 км. Извориште „Кривељска бањица“ се 
налази близу насеља Велики Кривељ односно око 6 км 
северно од Бора. Минимална издашност изворишта је 10 
л/с а максимална 100 л/с и димензије цевовода су Ø 350 
мм у дужини од 5 км.  Злотска изворишта се налазе у у 
сливу Злотске и Бељевинске реке, 18 км од Бора ка 
југозападу. Сем ових капиталних изворишта изграђено је 
и неколико бунара. Минималан издашност 
водоснабдевања из овог правца је 110 л/с а максимална 
до 240 л/с и димензије цевовода су од Ø 700-300 мм. 
Изворишта „Сурдуп“, „Кривељска бањица“ и Злотска су 
крашког карактера, што значи да имају велике 
осцилације у минималним и максималним количинама 
воде за експлоатацију и директно зависе од количине 
падавина. Цевоводи наведених изворишта су од ливено-

гвоздених, челичних и азбест-цементних цеви. 
Пречишћавање воде за пиће је дезинфекција која се врши  
хлорисањем-аутоматски процес који се спроводи у 
зависности од протока и квалитета воде. Хемиjска 
контрола квалитета воде у водоводној мрежи се врши 
свакодневно у хемиjској лабараторији у ЈКП „Водовод“, 

док екстерну контролу врши 6 пута месечно ЗЗЈЗ 
„Тимок“ Зајечар. На систему „Боговина“ контрола 
квалитета воде се врши два пута недељно. Дужина 
водоводне мреже је приближно 280 км. Главни доводи од 
изворишта до дистрибуционе мреже су до Ø 150-700 мм. 
Дистрибуциона мрежа је димензије Ø 150-500 мм и у 
мањем проценту су заступлени мањи пречници. 
Материјал коришћени за цевовод су ливено-гвоздене 
цеви, челичне, азбест-цементне цеви (55 км) и од ХДПЕ 
цеви. Покривеност у граду је 100 % и постоје 3 висинске 
зоне (трећа висинска зона има мали број корисника) док 
у сеоском подручју које снабдева ЈКП „Водовод“ Бор 
водом покривеност је 82 % домаћинства. Водоводна 
мрежа је стара око 40-60 година и не постоје никакви 

филтерски слојеви система да би се избегло замућивање 
воде при обилним кишама, и топљења снега. Губици 
воде износе преко 60% и из године у годину се 
повећавају. Разлог је стара мрежа. У оквиру програма 
ППОИС, уз финасијску помоћ ЕУ завршена су 3 
капитална инфраструктурна пројекта и то: пројекат 
изградње сеоских водовода у четири села; пројекат 
замене, односно реконсрукције примарне водоводне 
мреже у граду, изградња фекалне канализације у 
насељима Кучајна и Чока Боролуј у северном старом 
делу града. Села која нису повезана на градски водовод 
су: Бучје, Горњане, Лука, Метовница, Танда. У селу 
Бучје прикључена су око 135 домаћинства на сеоски 
водовод. У селу Горњане од 432 домаћинства 
прикључена су око 80 на локални водовод. У селу Лука 
од 193 домаћинства прикључена су око 140 домаћинства 
на локални водовод. У селу Танда од 137 домаћинства 
прикључена су око 27 на локални водовод. У селу 
Метовница постоји сеоски водовод а користи га школа, 
амбуланта месна канцеларија, пошта и други. Али 
домаћинства нису прикључена на локални водовод. Један 
део Метовнице - реон Сува Река, са око 45 домаћинства 
прикључен је на градски водовод из правца аеродрома и 
део реона Метовница-Тимок око 25 домаћинстава 
прикључено је на градски водовод из правца Зајечара. 
Село Шарбановац – прикључено је око 350 домаћинства 
на градски водовод из правца Бора. Карактеристика свих 
ових водовода је да локални сеоски водоводи нису 
контролисани од стране ЈКП „Водовод“ Бор. 
Покривеност сеоских домаћинстава које контролише ЈКП 
је око 82%. Главни проблем водоводног система су 
старост, недовољно одржавање (велики губици, преко 60 
%) и велики утрошак електричне енергије, обзиром да се 
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вода из свих праваца доводи препумпавањем. Последица 
је да цена продатог кубика воде не прати цену 
произведеног и дистрибуираног кубика воде.  Потребна 
је хитна реконструкција критичних деоница водоводног 
система, опрему за детекцију губитака а могућа је и 
потреба за изградњом нових резервоара (III висинска 
зона). У току 2004. и 2005. године урађено је следеће: 
реконструкција цевовода Ø 400 мм од резервоара 
„Тилва“ до Јаме у дужини од 1300 м (цевовод је од 
ХДПЕ цеви, затим реконструкција цевовода Ø 350 мм од 
улице Моше Пијаде 17 до улице Бошка Бухе у дужини од 
300 м. Рекострукција у улици Шистекова и Драгише 
Мишовића  цевима Ø 200 мм у дужини од 600 м. На ИВ 
км код капије града према Слатини у дужини од 400 м 
цевима Ø 400 мм и Ø 200 мм од ХДПЕ цеви. Заваривање 
спојева на потисном цевоводу Ø 350 мм од ПС Сурдуп до 
прекидне коморе Ђаулу Маре у дужини од 3000 м. 
Изграђена водоводна мрежа реона Дубрава у 
Шарбановцу у дужини од 12 км са пратећим објектима 
прекидним коморама. Изграђени су резервоари Чока 
Мошолуј, Огашу Шучила и 4 прекидне коморе на потезу 
Кривељ.  2010 године средствима НИП-а настављена је 
изградња водоводне мреже у Шарбановцу. 2014. години 
изграђена водоводна мрежа горње зоне МЗ Брестовац 
насеље Рудине до насеља ВКФ у дужини од 1200 м 2017 
године настављена је изградња водоводне мреже реон 
Вашатиште у дужини од 1200 м. 2015-2016 средствима 
Општине завршава се водоснабдевање села Шарбановац. 
2017 године извршена је реконструкција водоводне 
мреже у ул. Негошева у дужини од 600 м са ТПЕ цевима. 
У  2018 години су покренуте израде пројектнотехничке 
документације водоснабдевања МЗ и то: Бучје, 
Метовница, Горњане, рекострукција Гробљанске улице у 
Злоту, реконструкција ул. Марка Орешковића у НГЦ 
водоводна мрежа на Борском језеру, са друге стране 
језера.  

 Канализациона мрежа 

 Јавно предузеће је 1960 године почело са радом 
на одржавању канализационог сисема у граду. 
Канализациона мрежа је већим делом сепаратна 83 % а 
мањим делом комбинована 17 %. Највећи профили су за 
атмосверску воду Ø 800-1000 мм а за комуналну отпадну 
воду је Ø 150-300 мм. Покривеност у самом граду је 
негде око 90-95 % . Нису покривена нека подручја на 
периферији града. Села немају канализацију и користе се 
септичке јаме. Профили кроз које пролази канализциона 
вода нису добро димензионисани јер се град брзо ширио 
у ранијем периоду, тако да се дешава да пропусна моћ 
није довољна и јављају се честа загушења. Често долази 
до изливања. Постоје нелегални прикључци који 
изазивају зачепљење у систему. У самом граду не 
постоји никакав третман отпадне воде и она се директно 
улива у Борску реку што изазива велико загађење . У 
насељу Бањско Поље постоје биодискови за 
пречишћавање комуналне воде капацитета 500 ЕЈ и 1000 
ЕЈ. Потребно је урадити реконструкцију канализационог 
система у граду (променити профиле на критичним 
местима), одвојити комуналну од атмосферских вода, 
пројектовати и изградити систем за пречишћавање 
отпадних вода из града и индустрије. У току 2004. године 
израђен је Генерални пројекат каналисања и 
пречишћавања комуналних отпадних вода Бора са 
израдом претходне студије оправданости која је дала 
техничка решења и процену вредности те инвестиције. У 
2004 год. изграђена је канализациона мрежа у насељима 
Кучајна и Чока Боролуј. У 2018. години покренута је 
израда пројектнотехничке документације за : -  

Реконструкција фекалне и атмосферске канализације код 
БП НИС, Кристала и Дрвозана. - фекална канализација 
дела насеља на борском језеру.  Стамбени фонд 
Стамбени фонд града Бора чини укупно 20.301 станова, 
који су претежно у приватној својини (91,5%). 

Опремљеност станова инсталацијама је изузетно 
повољна: водоводом је опремљено 89,5% станова, 
електричном струјом 98,9% и купатилом 76,7% станова. 
Економски и друштвени услови који су карактерисали 
крај прошлог века условили су пад стамбене изградње и 
то посебно у градском центру општине.  

  Комунални отпад  
  Јавно комунално предузеће “3. октобар” Бор у 

различитим формама своје организације комуналне 
делатности у Бору обавља од 1947. године. Наиме, 
Предузеће је основано 1947. године као Комунална 
установа “Чистоћа” Бор и под тим називом је пословало 
до 31.07.1963. године. Од 01.08.1963. године до 
01.08.1967. године комуналну делатност је вршило у 
оквиру Комунално услужног предузећа “Компред” Бор. 
Реорганизацијом тог предузећа, 02.08.1967. године је 
основано ново самостално Комунално предузеће 
“Чистоћа” Бор које је под тим називом пословало до 
30.09.1971. године. Од 01.10.1971. године интегрисано је 
у састав Предузећа за комуналну, стамбену привреду и 
урбанизам “Стандард” Бор као радна јединица 
“Чистоћа”. У саставу тог предузећа као радна јединица је 
пословало до 31.12.1973. године, а од 01.01.1974. године 
до 30.09.1979. године пословало је као ООУР “Чистоћа” 

Бор у саставу Предузећа за комуналну, стамбену 
привреду и урбанизам “Стандард” Бор. Предузеће од 
01.10.1979. године до 31.12.1989. године је пословало као 
Радна организација за комуналну делатност “3. октобар” 

Бор, а од 01.01.1990. године и данас, послује као Јавно 
комунално предузеће “3. октобар” Бор. Предузеће 
послује у правној форми “Јавно предузеће”. Град Бор је 
једини власник Предузећа са уделом у власништву над 
капиталом 100%. Смеће се сакупља и одвози два пута 
недељно са територије града и једанпут недељно из 
приградских насеља и месних заједница на градску 
депонију. Поред градске депоније често се формирају 
дивље депоније. Градска управа града Бора – Одељење за 
планирање и развој преко ЈКП "3. октобар" Бор 
организује чишћење дивљих депонија и у тим акцијама 
се месечно извезе око 1300 м3 отпада. Град Бор поседује 
Локални еколошки акциони план, који спроводи 
Канцеларија за заштиту животне средине Градске управе 
града Бора, а Усвојен је и Локални план управљања 
отпадом за територију града Бора (2010-2020. год.) 
Проблем комуналног и индустријског отпада у граду 
Бору је значајан, с обзиром да није било контроле и 
планских активности на уређењу постојећих зона за 
одлагање отпада. Главни и највећи извор чврстог 
комуналног отпада у граду Бору су домаћинства, а 
значајни део се продукује и у комерцијалном сектору- 

предузећима и установама, на јавним површинама и 
једним делом у индустрији. Посматрајући цео тимочки 
регион може се рећи да је рударство највећи извор 
чврстог отпада. За бригу и транспорт чврстог комуналног 
отпада на територији града Бора, задужено је ЈКП 
„3.октобар“ Бор. Корисници услуга су практично сви 
грађани Бора, сви привредни субјекти, установе и 
предузетници. Покривеност града услугама сакупљања је 
око 70,00%. Отпад се сакупља са подручја Бора и 9 
околних насеља, Шарбановац, Злот, Брестовац, 
Метовница, Оштрељ, Слатина, Велики Кривељ, Доња 
Бела Река и Лука док су села изузета из система 
сакупљања комуналног отпада: Бучје, Танда и Горњане. 
Према задњим подацима са краја 2018. године, на 
територији града Бора евидентирано је 80 дивљих 
депонија, од чега је 37 у граду и 43 у селима, а постоје и 
договорно установљене локације по селима са којих се 
отпад периодично односи, а које такође не задовољавају 
ни минималне санитарне услове које прописује закон. 
Званична градска депонија на којој се врши депоновање 
чврстог комуналног отпада од почетка 80-их година, 
лоцирана је у напуштеном делу копа, на удаљености 2 
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km ваздушном линијом, југоисточно од Бора, односно 8 
km регионалним путем Бор-Оштрељ и заузима површину 
од 36.892 m2. Како се преко 30 година отпад одлагао на 
неконтролисани начин, не постоји поуздан податак о 
количини депонованог отпада до сада. 2007. године 
завршен је и ревидован Главни пројекат санације 
званичне депоније чврстог комуналног отпада на 
територији града Бора. Органски отпад из пољопривреде, 
пестициди и њихова амбалажа се због недовољне 
образованости и немара, неконтролисано бацају или 
спаљују што доводи до великог загађења и честих 
шумских пожара. Стратешким документима из области 
управљања отпадом, предвиђене су мере које обухватају 
образовање пољопривредника и економску стимулацију 
за примену поступка компостирања, чиме би се створило 
органско ђубриво за побољшање квалитета земљишта, 
смањили би се трошкови пољопривредне производње, 
допринело побољшању материјалног положаја мештана 
и развоју села. Градови и општине Борског и Зајечарског 
округа потписали су споразум о 
међуградској/међуопштинској сарадњи на заједничкој 
изградњи и коришћењу регионалне депоније "Халово" 
код Зајечара, али приступ регионализацији је скуп и 
дуготрајан процес који вероватно неће бити реализован у 
скоријем периоду. Град Бор је почетком 2011. године, 
усвојио стратешки документ који пружа основу за 
решавање проблема у области управљања отпадом на 
локалном нивоу, по коме се реализују циљеви по 
приоритетима.     
                                                 . 

Показатељи развоја пољопривреде 

Пољопривредно земљиште:  
Укупна површина града Бора је 85348 ha, од 

чега пољопривредно земљиште чини 39293 ha (46 %), 
шумско земљиште 38406 ha (45 %) и неплодно 7649 ha (9 
%). Према попису пољопривреде из 2012.године, као 
њиве се користе 9.769 ha, као воћњаци 524 ha, као 
виногради 148 ha, као ливаде и пашњаци 11498 ha. 
Нажалост, на хиљаде хектара пољопривредног земљишта 
се не користи и исто постепено зараста у коров, трње, 
шикаре и шуме.  

На територији града Бора доминантни типови 
земљишта су смеђа кисела земљишта (углавном у 
Брестовцу, Кривељу, Горњану, Танди, Луки) и смоница 
(углавном у Метовници, Слатини и Шарбановцу). 
Присутни су и рендзина (у Злоту) и на малој површини 
алувијална земљишта (поред Тимока и других 
водотокова) и псеудоглеј (Танда, Злот). Уопште узевши, 
квалитет земљишта је веома слаб због врло плитког 
педолошког слоја на кречњачким и андензитским 
стенама. На територији града Бора постоји више хиљада 
хектара деградираног пољопривредног земљишта. 
Наведено земљиште се налази највећим делом у близини 
Рударско топионичарског басена Бор из чијих погона су 
деценијама испуштане огромне количине отпадних вода 
и гасова, а један део пољопривредног земљишта је 
уништен формирањем депонија раскривки и 
флотацијских јаловишта. Наведена јаловишта би требало, 
током следећих пар година, да се рекултивишу, односно 
да на истима заживи биљни свет. Ово се очекује на 
основу програма рекултивације јаловишта, као једне од 
компоненти пројекта изградње нове топионице и 
фабрике сумпорне киселине у Бору. 

 Борска река је мртва, тј. у њој нема живих 
организама. Обала исте (у просеку десетак метара са 
сваке стране реке) је јако затрована и она је без 
вегетације или са јако ретком вегетацијом, како у 
погледу броја биљака тако и у погледу броја врста. 
Борска река се улива у Тимок. 

 Загађења пољопривредног земљишта дешавају 
се и услед стварања дивљих депонија смећа; коришћења 
неадекватних септичких јама и неисправности уређаја за 

пречишћавање фекалних вода-биодискова; бацања, 
закопавања и спаљивања празних амбалажа од средстава 
за заштиту биља и издувних гасова моторних возила и 
пољопривредне механизације.  Плодне пољопривредне 
површине постепено се смањују и услед урбаног развоја 
(ширење насеља, саобраћајница, гробаља и др.). Око 70% 
пољопривредног земљишта је у мањем или већем 
степену кисело (pH вредност мања од 6) услед састава 
матичних стена земљишта, деловања киселих киша и 
неправилне примене минералних ђубрива. Највећа је 
киселост земљишта у катастарским општинама које 
непосредно окружују металуршки комплекс (Бор, 
Слатина, Брестовац). Киселост земљишта је врло важна 
из више разлога: - већини пољопривредних култура 
одговара неутрално земљиште, односно, на киселим 
земљиштима неке културе не успевају или не остварују 
задовољавајући принос, као нпр. луцерка; -у киселим 
земљиштима покретљивост тешких метала је већа, тј. из 
киселог земљишног раствора биљке усвајају веће 
количине тешких метала што представља здравствени 
ризик за потрошача.   

На територији града Бора нема изграђених система за 
наводњавање и одводњавање (канали и други 
водопривредни објекти). Укупан број пољопривредних 
газдинстава која користе системе за наводњавање је 200 
на 198 ha, заливањем земљишта водом из Тимока и 
других водотокова помоћу пумпи/слободним падом и 
заливањем земљишта из микроакумулација. Наводњавају 
се углавном баште у затвореном и отвореном простору и 
понеки воћњак. Овде треба напоменути да су суше веома 
честе.  

Употреба стајњака, других врста органских 
ђубрива, минералних ђубрива и средстава за заштиту 
биља је релативно мала и мања од просека у Србији. 
Примена и других агротехничких мера је неодговарајућа 
због ниског образовања пољопривредника. 

На територији града Бора нема комасираног 
земљишта, нити добровољног груписања 
пољопривредног земљишта. Главне гајене културе су 
кукуруз (~ 4000 ha), стрна жита (~ 4000 ha) и луцерка (~ 
500 ha). Индустријско биље се не гаји, изузев дуван и лан 
појединих година на 10-ак  ha.  Од укупно 22280 ha 
пољопривредног земљишта 9769 ha користи се за 
оранице и баште, 11498 ha за ливаде и пашњаке, 645 ha 
користи се за воћњаке, 148 ha користи се за винограде.  

Према подацима добијеним од Службе за 
катастар непокретности из Бора, на територији града 
налази се 3518.6297 ha пољопривредног земљишта у 
државној својини.  

Интересовање пољопривредника за узимање 
државног пољопривредног земљишта у закуп, на 
територији града Бора је врло слабо. У просеку се 
годишње изда у закуп 10-ак хектара државног 
пољопривредног земљишта.                                                       

. 

Вишегодишњи засади:  
На територији града Бора постоје релативно 

повољни услови за узгој воћа, првенствено језграстог и 
коштичавог. На наведеном подручју, у катастру 
непокретности се као воћњаци воде 1476 ha, а према 
попису пољопривреде из 2012.г. као воћњаци се користе 
524 ha. Доминантне воћарске врсте су шљива, а затим 
јабука. Воћњаци су углавном малих површина (пар до 
десетак ари), екстензивни, са ниским просечним 
приносима и алтернативне родности. Већина производа 
се користи за сопствену потрошњу, у свежем стању или 
за прераду (првенствено у ракију, а затим у џем, слатко, 
компот и др.), а мањи део се прода на зеленој пијаци у 
Бору. Врло мали део производње продаје се изван 
територије града Бора, нпр. хладњачама. За 
виноградарство такође постоје релативно повољни 
услови. На наведеном подручју, у катастру 
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непокретности се као виногради воде 572 ha, а према 
попису пољопривреде из 2012.г. као виногради се 
користе 148 ha. Начин узгоја је у већини случајева 
традиционалан – узгој уз колац, а у мањем обиму су 
подигнути шпалири. Највише се гаји сорта вијала, а 
затим шпањолка, па друге сорте, односно у врло малом 
обиму се гаје квалитетн(иј)е сорте, тако да уз недовољно 

познавање технологије производње и недостатак 
квалитетне опреме, ни просечан квалитет произведеног 
вина (већина произведеног грожђа се преради у вино за 
сопствену употребу) није на завидном нивоу.                                                      
. 

Сточни фонд:  
Град Бор има добре географске и климатске 

услове за развој сточарства. Има бројне ливаде и 
пашњаке и обрадиве површине за производњу крмног 
биља и ратарских култура, које се користе за исхрану 
стоке.  Расположивост објеката за смештај стоке је 
следећи: за говеда 2780 објеката, за свиње 2928, за коке 
носиље 1914, за смештај остале стоке 1997 објеката. 
Стање сточног фонда по гранама сточарства је следеће: 
говеда укупно: 6151 (скоро сва говеда су у типу 
сименталца, која се гаје и због млека и због меса, изузев 
неколико десетина грла расе холштајн, која се гаји само 
због млека), свиње укупно: 11280 (углавном мелези 
настали укрштањем ландраса, домаће беле свиње, дурока 
и пијетрена),  овце укупно: 11736 (праменка и мелези 
праменке и виртемберга), козе укупно 1939, живина 
укупно: 51624 (углавном кокошке, у мањем обиму ћурке, 
патке, гуске, мисирке), коња 22, кошница пчела 4826 и 
пастрмских рибњака 3. Говедарство је најразвијенија 
сточарска производња, иако се у задњих 30 година број 
грла крупне стоке смањује. Говедарска производња је 
фокусирана на производњу млека. Просечна млечност 
крава је 10-15 литара млека на дан. Мужа је углавном 
ручна или малим покретним машинским музилицама. 
Највећа газдинства имају лактофризе. За мање 
произвођаче је тешко да пласирају своје производе 
индустрији - млекарама и кланицама, тако да се намеће 
потреба удруживања.      

                                                . 

           Механизација, опрема и објекти:  
У граду Бору највећи број пољопривредних 

газдинстава има тракторе са тракторским прикључцима. 
Пољопривредна механизација је углавном стара и 
непотпуна. Просечна старост пољопривредне 
механизације је око 20 година. На 2279 газдинстава 
користи се 2346 једноосовинских трактора, на 2692 
газдинства користи се 3232 двоосовинских трактора, на 
304 газдинстава користи се 351 комбајн. Укупан број 
берача кукуруза 67, плугова 2823, тањирача 794, дрљача 
2061, сетвоспремача 47, ротофреза 241, растурача 
минералног ђубрива 441, растурача ђубрива 86, сејалица 
1200, прскалица 655, приколица 2652, косилица 2047 
комада. Објекти за смештај пољопривредних производа у 
газдинству су следећи: кошеви за кукуруз  капацитета 
39108 m3  амбари капацитета 26015 m3 силоси 
капацитета 1812 тона. Скоро свако пољопривредно 
газдинство има објекат за чување бар једне врсте стоке, а 
нека газдинства имају и више изграђених објеката за 
смештај стоке. Бројно стање објеката за чување говеда је 
2780 објеката где може да се смести 16172 грла крупне 
стоке, затим објекти за свиње – 2928 објеката капацитета 
20064 грла, за живину – 1914 објеката капацитета 52459 
кокошака и објекти за смештај остале стоке 1997 објеката 
капацитета 34468 грла. Изграђено је 1569 објеката за 
смештај пољопривредне механизације површине 68881 
m2, 2 хладњаче капацитета 14m3 . У последњих неколико 
година све више пољопривредника се баве повртарством, 
подижу пластенике, да би произвели разне производе. 
Тренутно у граду Бору има 1011 пластеника површине 
72.456 m2.                

                                      . 

Радна снага: 
Укупно ангажована радна снага у 

пољопривреди је 4734 лица, а од тога носиоци газдинства 
1835 лица, стално запослени на газдинству 8 лица, а 
сезонска радна снага и радна снага под уговором 84 лица. 
Од укупног броја газдинства 3564, жене чине 935, а 
мушкарци 2629 лица. Укупан број лица која имају само 
пољопривредно искуство стечено праксом је 2828 лица, а 
лица која имају курсеве из области пољопривреде 8 лица, 
са завршеном пољопривредном школом 16 лица, са 
другом средњом школом 612 лица, са пољопривредном 
вишом школом или факултетом 28 лица, са другом 
вишом школом или факултетом 72 лица. Од 3564 
газдинстава са стално запосленим на газдинству бројно 
стање је следеће: на 1978 газдинстава ради 1-2 лица, на 
1305 газдинстава ради 3-4 лица, на 262 газдинства ради 
5-6 лица, на 19 газдинства ради 7 и више лица.                          
. 

           Структура пољопривредних газдинстава: 
 Укупан број пољопривредних газдинстава на 

територији града је 3564.   Број газдинстава која обрађују 
до 1 ha износи 308 а укупно 180 ha. Број газдинстава која 
обрађују од 1 ha до 2 ha је 402 а укупно 594 ha.  Број 
газдинстава која обрађују између 2 ha и 5 ha је 1193 
укупно 4061 ha. Број газдинстава која обрађују од 5 ha до 
10 ha је 1061 на 7572 ha. Број газдинстава која обрађују 

између 10 ha и 20 ha је 491 а укупно 6474 ha, број 
газдинстава која обрађују између 20 ha и 30 ha је 76, а 
укупно 1786ha, број газдинстава која обрађују између 20 
ha и 50 ha је 12, а укупно 443 ha. Број газдинстава која 
обрађују од 50 ha до 100 ha је 2 укупно 112 ha. 3564 
пољопривредних газдинстава користе укупно 22280 ha 
пољопривредног земљишта: 3138 газдинстава 9769 ha 
користи за оранице и баште, 3107 газдинстава 11498 ha за 
ливаде и пашњаке, 1891 газдинство 645 ha користи за 
воћњаке, 1101 газдинство 148 ha користи за винограде. 
На 3564 пољопривредних газдинстава држи се 10428 
условних грла, од тога на 2759 газдинстава до 4 условна 
грла, на 693 газдинства 5-9 условна грла, на 84 
газдинства 10-14 условна грла, на 16 газдинства 15-19 

условна грла, на 11 газдинства 20-49 условна грла, на 1 
газдинство 50-99 условна грла.      

                                                . 

Производња пољопривредних производа:  
Не постоје званични подаци о учешћу 

појединих грана у укупној пољопривредној производњи 
из разлога мале тржишности пољопривредних производа 
на територији града Бора, као и због неорганизованог 
откупа (релативно мали тржни вишкови се продају 
углавном накупцима и на зеленој пијаци где такође не 
постоји евиденција о врсти и количини продатих 
производа). На једном делу територије града Бора 
(Горњане, Танда, Лука, Злот, део Бучја, део Шарбановца 
и део Метовнице) постоје погодни услови за органску 
производњу. Тренутно не постоји ни један 
сертификовани произвођач органских пољопривредних 
производа. У 2013. години произведене су следеће 
количине крмног биља: детелина укупно: 1958 тона, 
луцерка укупно: 2364 тона, трава на ливадама укупно: 
17046 тона, трава на пашњацима укупно: 6533 тона. 
Просечни приноси већине пољопривредних култура на 
територији града Бора су испод републичког просека, 
првенствено услед релативно лошег квалитета 
земљишта, (доминантне су 6, 5, и 7. класa земљишта), 
малих улагања у производњу и често лоших временских 
услова (у просеку сваке друге године суша или превелике 
количине падавина и/или појаве града у других 
непогода).  Просечни приноси кукуруза су нешто изнад 4 
t/ ha а пшенице око 3,5 t/ ha.  
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Земљорадничке задруге и удружења 
пољопривредника: 

 На територији града Бора регистроване су 
следеће земљорадничке задруге: Пољопром Бор (покрива 
територије села Горњане, Танда, Лука, Бучје и Кривељ), 
Дубрава Брестовац (покрива територије села Брестовац и 
Метовница), Тимок Шарбановац (покрива територију 
села Шарбановац), Доња Бела Река (покрива територију 
села Доња Бела Река) и Ратар Слатина (покрива 
територије села Слатина и Оштрељ). Нажалост, ниједна 
од земљорадничких задруга на територији града Бора 
годинама, па чак и деценијама, не врши основне послове 
ради којих је основана - не бави се пољопривредном 
производњом, откупом пољопривредних производа, нити 
снабдевањем пољопривредника репроматеријалом. 
Постојећа локална удружења говедара и 
произвођача/сакупљача лековитог биља такође су на 
ниском степену производње, организовања и тржишног 
наступања (врло скроман обим производње, аматерски 
однос према раду, незапаженост на тржишту).  

Известан  напредак у раду примећује се код 
пчеларских удружења, која често одржавају предавања за 
своје чланове, организују продајне изложбе својих 
производа и чији чланови однедавно пакују мед у 
квалитетну и препознатљиву амбалажу Савеза 
пчеларских организација Србије.       

                                              . 

Трансфер знања и информација:  
Гашењем Центра за пољопривредна и 

технолошка истраживања из Зајечара (ранији назив 
Институт за пољопривреду Зајечар) пре 10-ак година, 
пољопривредници из Бора и региона остали су без важне 
саветодавне службе, која је осим едукације на терену 
(углавном у виду предавања), сваке године у свом 
седишту одржавала саветовања о пролећној и јесењој 
сетви, као и Дан поља, где су пољопривредници могли 
видети огледе, тј. како се гаје и успевају различите сорте 
и хибриди пољопривредних култура у локалу. Тренутно, 
територију града Бора од стручних служби покрива 
једино Пољопривредна саветодавна и стручна служба 
Неготин, чији нам се капацитет чини недовољним за 
потребан ниво едукације (првенствено у смислу 
квантитета, тј. едукације су квалитетне, али недовољно 

честе)  пољопривредника у Бору. Повремено, предавања 
из области пољопривреде организују локална удружења 
пољопривредника, првенствено пчелари, који ангажују 
локалне и предаваче са стране. Са друге стране, постоји 
неколико емисија о аграру на различитим телевизијским 
станицама, које се емитују седмично, а у порасту је и 
коришћење интернета за едукацију/информисање, 
првенствено међу млађом популацијом. Одређену 
саветодавну помоћ дају и радници у пољопривредним и 
ветеринарским апотекама, приватни ветеринари, као и 
дипломирани инжењери пољопривреде запослени у 
Градској управи града Бора.  
                                                   . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА 

И ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 

       Табела 1. Мере директних плаћања 

Редни број Назив мере Шифра мере Планирани 
буџет за текућу 

годину без 
пренетих 

обавеза (у РСД) 

Износ 
постицаја по 

јединици мере 
(апсолутни 

износ у РСД) 

Износ 
подстицаја по 
кориснику (%) 

(нпр. 30%, 
50%, 80%) 

Максимални 
износ подршке 
по кориснику 

(ако је 
дефинисан) 

(РСД) 

Пренете 
обавезе 

1 Регреси 100.1 4.000.000,00 2.200,00 100 0,00 0,00 

 УКУПНО  4.000.000,00  

 

       Табела 2. Мере кредитне подршке 

Редни број Назив мере Шифра мере Планирани 
буџет за 

текућу годину 
без пренетих 

обавеза (у 
РСД) 

Износ 
постицаја по 

јединици мере 
(апсолутни 

износ у РСД) 

Износ 
подстицаја по 
кориснику (%) 

(нпр. 30%, 
50%, 80%) 

Максимални 
износ подршке 
по кориснику 

(ако је 
дефинисан) 

(РСД) 

Пренете 
обавезе 

        

 УКУПНО    
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       Табела 3. Мере руралног развоја 

Редни број Назив мере Шифра мере Планирани буџет 
за текућу годину 

без пренетих 
обавеза (у РСД) 

Износ 
подстицаја по 
кориснику (%) 

(нпр. 30%, 50%, 
80%) 

Максимални 
износ подршке 
по кориснику 

(ако је 
дефинисан) 

(РСД) 

Пренете 
обавезе 

1 

Инвестиције у 
физичку имовину 
пољопривредних 

газдинстава 

101 14.750.000,00 60 300.000,00 0,00 

2 

Успостављање и 
јачање удружења у 

области 
пољопривреде 

102 400.000,00 100 100.000,00 0,00 

3 
Управљање 
ризицима 

104 1.500.000,00 100 1.500.000,00 0,00 

4 

Одрживо 
коришћење 

пољопривредног 
земљишта 

201.1 350.000,00 100 350.000,00 0,00 

5 

Економске 
активности у циљу 

подизања 
конкурентности у 
смислу додавања 
вредности кроз 

прераду као и на 
увођење и 

сертификација 
система 

безбедности и 
квалитета хране, 

органских 
производа и 
производа са 

ознаком 
географског 
порекла на 

газдинствима 

304 2.500.000,00 60 150.000,00 0,00 

 УКУПНО  19.500.000,00  

 

       Табела 4. Посебни подстицаји 

Редни 
број 

Назив мере Шифра 
мере 

Планирани 
буџет за текућу 

годину без 
пренетих 

обавеза (у РСД) 

Износ 
постицаја по 

јединици 
мере 

(апсолутни 
износ у РСД) 

Износ 
подстицаја по 

кориснику 
(%) (нпр. 

30%, 50%, 

80%) 

Максимални 
износ подршке 
по кориснику 

(ако је 
дефинисан) 

(РСД) 

Пренете 
обавезе 

1 

Подстицаји за 
промотивне 
активности у 

пољопривреди и 
руралном развоју 

402 1.500.000,00 0,00 100 0,00 0,00 

 УКУПНО  1.500.000,00  

       Табела 5. Мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, мера кредитне подршке, мера руралног развоја 
и посебних подстицаја 

Редни број Назив мере Шифра мере Планирани 
буџет за 

текућу годину 
без пренетих 

обавеза (у 
РСД) 

Износ 
постицаја по 

јединици мере 
(апсолутни 

износ у РСД) 

Износ 
подстицаја по 
кориснику (%) 

(нпр. 30%, 
50%, 80%) 

Максимални 
износ подршке 
по кориснику 

(ако је 
дефинисан) 

(РСД) 

Пренете 
обавезе 

        

 УКУПНО    



47   БРОЈ 14                               „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА  БОРА“                                    4. јун 2019.             

 

 

 

 

       Табела 6. Табеларни приказ планираних финансијских средстава 

Буџет 
Вредност у 

РСД 

Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС планираних за реализацију Програма подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја (без пренетих обавеза) 

25.000.000,00 

Планирана средства за директна плаћања 4.000.000,00 

Планирана средства за кредитну подршку 0,00 

Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја  19.500.000,00 

Планирана средства за посебне подстицаје 1.500.000,00 

Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, кредитне подршке и у 
оквиру мера руралног развоја  

0,00 

Пренете обавезе 0,00 

 

Циљна група и значај промене која се 
очекује за кориснике:  

Основна циљна група мера подршке су 
регистрована пољопривредна газдинства, односно град 
Бор спроводи националну политику која се залаже за 
регистрацију свих пољопривредних произвођача, а 
нарочито оних који су тржишно оријентисани. 
Критеријумима конкурса биће стимулисана (имаће 
предност) лица којима је пољопривреда основна 
делатност (која уплаћују доприносе у фонд ПИО за 
пољопривреднике) и незапослени, да се 
самозапошљавају - да се баве пољопривредом и уплаћују 
доприносе у фонд ПИО за пољопривреднике. Обзиром да 
су величина поседа и обим производње на газдинствима 
на територији града Бора релативно мали, 
субвенционисањем увећања сточног фонда, 
вишегодишњих засада и опреме за пољоприврдну 
производњу увећаће се обим производње, приходи и 
квалитет живота корисника средстава. Град Бор  
стимулише  удруживање пољопривредних произвођача 
путем конкурса намењеног искључиво удружењима - за 
едукације. Промене које се могу очекивати након 
примене програма су: повећање продуктивности 
газдинстава, смањење производних трошкова, достизање 
националних и стандарда ЕУ на пољу: заштите животне 
средине, здравља животиња и биљака, добробити 
животиња, заштите на раду,увођењу нових технологија и 
иновација, отварање нових тржишних могућности и 
очувању производње традиционалних производа;                                                     
. 

 

Информисање корисника о могућностима 
које пружа Програм подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног 
развоја: 

 Конкурс путем кога ће се додељивати средства 
из Програма објавиће се на интернет страници града 
Бора, огласним таблама месних канцеларија и месних 
заједница Брезоник и Брестовачка бања (градске месне 
заједнице у којима постоји пољопривредна производња), 
евентуално и у локалном листу. Информације ће моћи да 
се добију и у Градској управи, у канцеларији за 
пољопривреду (6.спрат, број 64) током радног времена и 
путем телефона 030/423-255 локал 164. Конкурс ће 
трајати најмање месец дана. Обавештавање јавности о 
постојању конкурса обављаће се путем 
локалних/регионалних електронских медија у виду 
оглашавања, саопштења и гостовања у програму, као и 
одржавањем презентација/трибина у селима града Бора.                                                    
. 

Мониторинг и евалуација:  
Комисија за спровођење конкурса пратиће 

реализацију програма, односно утрошак предвиђених 
средстава. На терену ће вршити контролу, односно 

записнички ће констатовати реализацију и наменску 
употребу субвенционисаних инвестиција.                                               

. 

II. ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА 

2.1. Назив и шифра мере: 100.1 Регреси                                       

. 

 

2.1.1. Образложење: У складу са Законом о 
подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (Сл. 
гласник РС 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), АП и ЈЛС 
могу да утврђују мере које се односе на директна 
плаћања за премију осигурања за усеве, плодове, 
вишегодишње засаде, расаднике и животиње, као и 
регресе за репродуктивни материјал и то за вештачко 
осемењавање. Ова мера је  у складу са националном 
Стратегијом пољопривреде и руралног развоја 2014.– 

2024. Обзиром да је број говеда на територији града Бора 
у константном опадању, у циљу унапређења производње 
млека, а делом и меса, потребно је константно 
унапређивати расни састав, што се првенствено постиже 
вештачким осемењавањем говеда семеном одабраних, 
квалитетних бикова. Град Бор субвенционише вештачко 
осемењавање говеда која се гаје на територији исте, 
последњих седам година, што је довело до резултата да 
се све јунице и краве вештачки осемењавају, а тиме се 
приметно променио расни састав говеда што је 
побољшало производне особине говеда.   
                                                 . 

           2.1.2. Циљеви мере: Мера представља пре свега 
подршку развоју и повећању продуктивности у 
целокупној пољопривредној производњи на територији 
града Бора. Циљеви мере су побољшање расног састава у 
сточарству, односно побољшање производних особина 
говеда (млечност, квалитет и количина меса и 
здравствено стање), што за коначни резултат има 
повећање конкурентности говедарске производње.                          
. 

           2.1.3. Веза мере са националним програмима за 
рурални развој и пољопривреду: Ова мера је у складу 
са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном 
развоју и Националним програмом за пољопривреду за 
период 2018-2020 године.                                                     . 
            2.1.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници су 
физичка лица регистрована у Регистру пољопривредних 
газдинстава у складу са Законом о пољопривреди и 
руралном развоју.                                                    . 

         2.1.5. Економска одрживост: За реализацију ове 
мере није потребно подносити бизнис план или пројекат 
о економској одрживости улагања     

                                               . 

         2.1.6. Општи критеријуми за кориснике: - Да је 
уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у складу 
са Правилником о начину и условима уписа и вођења 
регистра пољопривредних газдинстава, да има активни 
статус, да је седиште на територији града Бора и да се 
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грла узгајају на територији града Бора и потписана изјава 
да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним 
фондовима.       
                                                . 

          2.1.7. Специфични критеријуми:  За свако грло се 
у току календарске године може остварити само једна 
субвенција, за захтеве поднете у периоду од 01.01.2019. 
године до 15.12. 2019.године,                                                     
. 

 

2.1.8. Листа инвестиција у оквиру мере:                                                      
Шифра 
инвестиције 

Назив инвестиције 

100.1.1 Регрес за репродуктивни материјал 
(вештачко осемењавање)  

 

2.1.9. Критеријуми селекције:                                                     
. 

 

Редни 
број 

Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 

1 За ову меру не постоји 
селекција корисника тј. мера 
се спроводи до утрошка 
предвиђених средстава редом 
пристизања захтева. 

не  

 

2.1.10. Интензитет помоћи: Износ регреса за 
репродуктивни  материјал (вештачко осемењавање 
говеда) је 2.200,00 динара по приплодном грлу, за захтеве 
поднете у периоду од 01.01.2019. године до 15.12. 
2019.године, односно до 100%.                                                  
. 

2.1.11. Индикатори/показатељи:                                                     
. 

 

Редни број Назив показатеља 

1 Укупан број подржаних газдинстава за 
регрес за репродуктивни материјал 
(вештачко осемењавање) 

 

2.1.12. Административна процедура: Право на 
средства овог Програма корисници могу остварити 
подношењем захтева Градској управи града Бора – 

Одељењу за привреду и друштвене делатности у року до 
6 месеци од дана испостављања рачуна за извршено 
вештачко осемењавање говеда након чега се не може 
остварити право на ову субвенцију. Захтеви се подносе 
Градској управи града Бора од 01.01.2018. године до 
15.12.2018. године. Уз захтев (образац се може преузети 
на писарници Градске управе града Бора или са 
званичног сајта града Бора) се подноси следећа 
документација: 1) извод из Регистра пољопривредних 
газдинстава (подаци о пољопривредном газдинству-

фотокопија) или евентуално потврда о активном статусу 
у Регистру пољопривредних газдинстава (фотокопија; 
само у случају да је у Пасошу за говеда уписано име 
носиоца Регистрованог пољопривредног газдинства) из 
текуће године, евентуално из претходне године у случају 
да је захтев поднет пре истека рока за обнову 
регистрације пољопривредног газдинства у текућој 
години; 2) доказ о власништву над грлом које је 
вештачки осемењено (фотокопија обе стране пасоша 
говеда или извод из Централног регистра говеда – подаци 
о животињи); 3) рачун за извршену услугу вештачког 
осемењавања – фотокопија Картона (потврде) за 
вештачко осемењавања, не старији од 6 месеци. 4) 
фотокопија картице са називом банке и бројем рачуна 
Регистрованог пољопривредног газдинства.  О 

признавању наведеног права у првом степену решава 
Градска управа града Бора. Против првостепеног решења 
може се изјавити жалба Градском  већу  града Бора. 
Поступак за остваривање овог права води се по 
одредбама Закона о општем управном поступку. Исплату 
из буџета по донетим решењима, врши Градска управа 
града Бора – Одељење за финансије, на текуће рачуне 
корисника. Ради информисања потенцијалних корисника 
Градска управа града Бора је у обавези да објави Јавни 
позив на званичној интернет страни града Бора, а може и 
у другим локалним средствима јавног информисања.                          
. 

 

2.2. Назив и шифра мере: 101 Инвестиције у 
физичку имовину пољопривредних газдинстава.                          
. 

2.2.1. Образложење: Основне карактеристике 
пољопривредног сектора на територији града Бора 
произилазе из неповољне структуре пољопривредних 
газдинстава, уситњених поседа, малог броја грла стоке у 
пољопривредним газдинствима као и слабе примене 
савремених технологија. Перманентан је недостатак 
квалитетних количина пољопривредних производа, 
посебно меса, воћа и поврћа и других производа који би 
се користили првенствено за покривање локалних и 
регионалних потреба. Један од веома битних узрока 
недовољне конкурентности борске пољопривреде јесте 
ниска продуктивност која произилази и из недовољне 
техничке и технолошке опремљености газдинстава. 
Постојећа механизација пољопривредних произвођача је 
застарела због неповољног економског и социјалног 
стања и нису у могућности да сами обезбеде довољно 
средстава за модернизацију производње.  Повећањем 
расног сточног фонда и заснивањем нових производних 
засада на пољопривредним газдинствима могуће је 
побољшати конкурентност пољопривредних газдинстава. 
Сектор - Млеко  Говедарство је најразвијенија сточарска 
производња, иако се у задњих 30 година број грла крупне 
стоке смањује. Говедарска производња је фокусирана на 
производњу млека. Постоји мали број газдинстава са 
више од 10 музних крава. У већини случајева, 
пољопривредна домаћинства имају 1-3 музних 
крава.Просечна млечност крава је 10-15 л млека на дан. 
Мужа је углавном ручна или малим покретним 
машинским музилицама. Највећа газдинства имају 
лактофризе. Већина тих газдинстава нема сталних 
тржишних вишкова млека. Квалитет млека, које се 
предаје млекарама, најчешће није екстра класе. 
Интервенције у оквиру ове мере ће бити усмерене на 
подршку сектору како би се побољшао расни састав 
стада, повећао број квалитетних приплодних грла, а тиме 
и повећала производња по грлу уз оптимизацију 
трошкова производње.  Сектор - Месо Сектор 
производње меса карактерише релативно мали број 
мешовитих фарми које производе млеко и месо. У граду 
Бору нема великих газдинстава специјализованих за 
овчарство, у смислу производње меса, а доминира 
традиционални систем узгоја. Фарме које производе месо 
нису специјализоване, не користе правилно пашњаке и 
квалитет искоришћења сточне хране није 
задовољавајући. Интервенције у оквиру ове мере ће бити 
усмерене на подршку сектору како би се повећао број 
квалитетних приплодних оваца, а тиме повећала и 
производња квалитетног приплодног подмладка и 
производња производа овчарства.  Сектор -  Воће, 
грожђе, поврће и цвеће  Укупна површина града Бора је 
85348 ха, од чега пољопривредно земљиште чини 39293 
ха (46 %). Структуру биљне производње сеоског 
подручја града Бора карактерише велика хетерогеност, 
производи се махом за сопствене потребе и мањим делом 
за тржиште, што је последица уситњености сеоског 
поседа, недовољне едукације и недовољне примене 
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савремене технологије производње. Плодне 
пољопривредне површине постепено се смањују и услед 
урбаног развоја (ширење насеља, саобраћајница. На 
територији града Бора постоје релативно повољни 
услови за узгој воћа, првенствено језграстог и 
коштичавог. На наведеном подручју се за воћњаке 
користи 524 ха. Доминантне воћарске врсте су шљива, а 
затим јабука. Воћњаци су углавном малих површина (пар 
до десетак ари), са екстензивном производњом и ниским 
просечним приносима. Већина производа се користи за 
сопствену потрошњу, у свежем стању или за прераду 
(првенствено у ракију, а затим у џем, слатко, компот и 
др.), а мањи део се прода на зеленој пијаци у Бору. Врло 
мали део производње продаје се изван територије града 
Бора, нпр. хладњачама. За виноградарство такође постоје 
релативно повољни услови. На наведеном подручју се за 
винограде користи 148 ха. Начин узгоја је у већини 
случајева традиционалан (уз колац), а највише се гаји 
сорта вијала, а затим шпањолка, тако да уз недовољно 
познавање технологије производње и недостатак 
квалитетне опреме, ни просечан квалитет произведеног 
вина (већина произведеног грожђа се преради у вино за 
сопствену употребу) није на завидном нивоу. 
Интервенције у оквиру ове мере ће бити усмерене на 
подршку сектору за  инвестициона улагања произвођача 
приликом заснивања нових производних засада што ће уз 
редовну примену савремене агротехнике давати високе, 
квалитетне и стабилне приносе.   Сектор остали усеви 
(житарице, индустријско, ароматично и зачинско биље и 
др) Техничка опремљеност газдинства, односно 
механизација која се користи у ратарству је застарела, 
посебно са становишта заштите животне средине. У 
складу са горе наведеним проблемима, постоји потреба 
да се кроз ову меру утиче на повећање приноса, 
побољшање агро-технологије, као и модернизацију 
складишних капацитета ратарских газдинстава у 
наредном периоду, као и примену добре пољопривредне 
праксе. Интервенције у оквиру ове мере ће бити 
усмерене на подршку сектору за  инвестициона улагања 
произвођача у нове механизације и прикључних машина. 
Сектор - Пчеларство Систем гајења пчела је релативно 
екстензиван, са малим бројем кошница по домаћинству, 
али има и великих произвођача са више од 100 кошница. 
Просечан принос меда по кошници је такође веома мали 
и креће се око 15 кг по кошници годишње. Последњих 
година присутан је тренд раста броја кошница у граду 
Бору, као и интензивније активности пчеларских 
удружења. Главни проблеми у пчеларству су 
нестандардизован квалитет меда као и непостојање 
стабилног тржишта за откуп тржишних вишкова. 
Интервенције у оквиру ове мере ће бити усмерене на 
подршку сектору за  инвестициона улагања произвођача 
у потребну опрему односно модернизовање производње 
чиме ће се повећати и квалитет и квантитет производа.  

. 

           2.2.2. Циљеви мере:  
Општи циљеви:  Повећањем броја квалитетних 

говеда и оваца доћи ће до повећања обима производње 
(млеко, месо) и раста продуктивности и квалитета 
производа уз смањење трошкова производње, што ће се 
позитивно одразити на приходе пољопопривредних 
газдинстава, а самим тим и на њихов економски и 
социјални статус.   

Специфични циљеви по секторима: Сектор- 

Млеко – Унапређење производње по приплодном грлу; 
подстицање производње квалитетног приплодног 
подмладка, као и повећање бројног стања у сточарству и 
укрупњавање газдинства која се баве сточарском 
производњом. Сектор-Месо - Повећање ефикасности, 
конкурентности и одрживости производње меса на 
малим и средњим газдинствима. Унапређење квалитета 
меса у складу са националним ветеринарским 

стандардима и укрупњавање газдинства која се баве 
сточарском производњом. Сектор-Воће, грожђе, поврће и 
цвеће - Повећање површина под интензивним засадима. 
Побољшање квалитета машина и опреме ради смањења 
губитака у току и након бербе Сектор: Остали усеви 
(житарице, уљарице, шећерна репа)  Унапређење стања 
механизације на газдинставима; Сектор - Пчеларство - 

Повећање производње пчеларских производа; Повећање 
прихода у домаћинствима која се баве пчеларском 
производњом; Повећање степена запослености у сектору. 
                                                     . 

2.2.3. Веза мере са националним програмима 
за рурални развој и пољопривреду: Ова мера је у 
складу са Националним програмом  руралног развоја од 
2018. до 2020. године.                                                    . 
 

2.2.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници 
су физичка лица, регистрована у Регистру 
пољопривредних газдинстава у складу са Правилником о 
вођењу регистра пољопривредних газдинстава и Законом 
о пољопривреди и руралном развоју,  правна лица и 
предузетници.                                                     . 
 

2.2.5. Економска одрживост: Подносилац 
захтева не мора да доказује економску одрживост 
улагања кроз форму бизнис плана или пројекта.   

                                                 . 

2.2.6. Општи критеријуми за кориснике: 

Општи услови које корисници треба да испуне да би 
могли да користе финансијска средства предвиђена овом 
мером су : -Корисник треба да има регистровано 
пољопривредно газдинство уписано у Регистар 
пољопривредних газдинстава, са активним статусом; -

Корисник мора да буде са пребивалиштем и 
производњом на територији града Бора; -Потписана 
изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим 
јавним фондовима; -Корисник мора да испуни доспеле 
обавезе по раније одобреним захтевима финансираним из 
средстава буџета града Бора.  -Инвестиције реализоване 
од 01. јануара 2019. године до завршетка конкурса 
сматраће се прихватљивим за подношење захтева за 
остваривање подстицајних средстава.. -Подносилац 
захтева као доказ куповине мора приложити: копију 
рачуна (фактура) која гласи на име и извод или налог за 
плаћање оверен од стране банке ако је плаћање извршено 
безготовински, или копију рачуна (фактура) која гласи на 
име и фискални исечак ако је плаћање извршено 
готовински -Уколико је корисник правно лице мора бити 
уписан у регистар привредних субјеката (АПР) у 
активном статусу и имати регистровано пољопривредно 
газдинство у складу са Правилником  о регистру 
пољопривредних газдинстава -Да наменски користи и не 
отуђи нити да другом лицу на коришћење инвестицију 
која је предмет захтева у периоду од пет година од дана 
набавке опреме, машине и механизације.         

 

2.2.7. Специфични критеријуми: 
 Сектор-Млеко: У сектору производње млека 

прихватљиви корисници треба да: 1) у РПГ имају 
пријављен сточни фонд (податке о врсти животиња и 
броју газдинства (ХИД) на којима се држе или узгајају) 
2) имају у свом власништву , односно у власништву 
члана регистрованог пољопривредног газдинства. 1-19 

млечних крава  3) у случају набавке нових машина и 
опреме за наводњавање, имају у свом власништву, 
односно у власништву члана регистрованог 
пољопривредног газдинства максимално до 100 млечних 
крава. 4) у случају када се ради о набавци квалитетних 
приплодних грла, на крају инвестиције имају у свом 
власништву, односно у власништву члана регистрованог 

пољопривредног газдинства; 3-100 млечних крава  
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  Сектор-Месо: прихватљиви корисници треба 
да:  – у РПГ имају пријављен сточни фонд (податке о 
одговарајућој врсти животиња и броју газдинства (ХИД) 
на којима се држе или узгајају - на крају инвестиције 
поседују у свом власништву, односно у власништву 
члана РПГ 10-300 квалитетних приплодних грла оваца. -
Субвенционисаће се куповина искључиво уматичених 
оваца, (укључујући двиске, са документом који доказује 
да су грла уматичена) од регистрованих произвођача 
приплодних грла, увозника приплодних грла, 
земљорадничких задруга и регистрованих 
пољопривредних газдинстава, а подносилац захтева 
може бити пољопривредно газдинство у активном 
статусу са седиштем на територији града Бора, под 
условом да се и узгој одвија на територији града Бора.  -
Да подносилац захтева квалитетне приплодне овце које 
су предмет захтева користе за даљу репродукцију на 
свом газдинству 2 године од дана набавке -

Субвенционисаће се куповина најмање 10 приплодних 
грла.   

Сектор-Воће, грожђе, поврће и цвеће: у РПГ 
имају прихватљиви корисници треба да:  уписано 
пољопривредно земљиште под производњом 
одговарајућих биљних култура, - имају мање од 2 ха 
јагодичастог воћа , односно мање од 5 ха другог воћа , 
односно 0,1-50 ха цвећа., односно 0,2-100 ха винове лозе 
-У случају подизања нових или обнављања постојећих 
(крчење и подизање) производних (са наслоном) и 
матичних засада воћака и винове лозе, имају, на крају 
инвестиције: 0,1-50 hа јагодастих врста воћака, 0,3-100 hа 
другог воћа, 0,2-100 hа винове лозе.  -Субвенционисаће 
се куповина садног материјала од регистрованих 
произвођача/прометника садног материјала односно 
корисник треба да достави доказ да је набавио 
сертификовани садни материјал Конкурисати се може за 
куповину најмање 100 садница воћака односно 500 
садница/калема винове лозе или 1.000 живића јагоде при 
чему је максимални износ субвенције по кориснику до 
100.000 динара Рачун, односно плаћање, мора бити 
извршено у 2019. години. -Право на субвенционисање 
куповине квалитетног садног материјала воћа и винове 
лозе имају пољопривредна газдинства под условом да се 
засади формирају на територији града Бора на парцели 
која је у власништву носиоца или члана РПГ или на 
парцели која је узета у закуп на период од минимум до 
31.12.2024. године.   

Сектор-Остали усеви:   прихватљиви корисници 
треба да: -у РПГ имају уписано пољопривредно 
земљиште под производњом одговарајућих биљних 
култура, -имају до 50 ха земљишта под осталим усевима, 
односно до 100 ха под odnosno do 100 ha под осталим 
усевима за инвестиције усмерене за набавку машина - 

предметну инвестицију не могу отуђити најмање пет 
година од датума куповине Право на средства овог 
Програма корисници могу остварити подношењем 
захтева Градској управи града Бора – Одељењу за 
привреду и друштвене делатности., након куповине 
опреме и машина најкасније до 06.12.2019. године Рачун, 
односно плаћање, мора бити извршено у 2019. години. 

 Сектор-Пчеларство Прихватљиви корисници 
треба да имају 5-500 кошница Субвенционисаће се 
куповина нове опреме која се не може отуђитити најмање 
3 године.   

. 

2.2.8. Листа инвестиција у оквиру мере:                                                     
. 

Шифра 
инвестиције 

Назив инвестиције 

101.1.1 Набавка квалитетних приплодних грла 
млечних раса: говеда, оваца и коза 

101.1.13 Машине за заштиту биља 

101.1.14 Машине за убирање односно скидање 
усева 

101.1.3 Опрема за мужу, хлађење и чување 
млека на фарми, укључујући све 
елементе, материјале и инсталације 

101.1.9 Машине за примарну обраду 
земљишта 

101.2.1 Набавку квалитетних приплодних 
грла говеда, оваца, коза и свиња које 
се користе за производњу меса   

101.4.1 Подизање нових или обнављање 
постојећих (крчење и подизање) 
вишегодишњих засада воћака, хмеља 
и винове лозе 

101.6.2 Набавка опреме за пчеларство  
 

2.2.9. Критеријуми селекције:                                                     
. 

Редни 
број 

Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 

1 Носилац РПГ је лице 
евидентирано као незапослено 
у НСЗ 

да 3 

2 Носилац РПГ је обвезник 
фонда ПИО за 
пољопривреднике 

да 5 

3 Члан РПГ је лице евидентирано 
као незапослено у НСЗ (бодује 
се сваки члан) 

да 2 

4 Члан РПГ је обвезник фонда 
ПИО за пољопривреднике 
(бодује се сваки члан) 

да 4 

 

2.2.10. Интензитет помоћи: Износ подстицаја 
за све инвестиције износи  до 60%  од вредности 
инвестиција. Субвенционисаће се куповина јуница, при 
чему је максимални износ субвенције по кориснику до 
300.000,00 динара. Субвенционисаће се куповина опреме 
за мужу, хлађење и чување млека на фарми, укључујући 
све елементе, материјале и инсталације а максимални 
износ субвенције по кориснику износи до 50.000 динара, 
Субвенционисаће се куповина нових машина за 
примарну обраду земљишта, а максимални износ 
субвенције по кориснику износи до 120.000 динара 
Субвенционисаће се куповина нових машина за заштиту 
биља, а максимални износ субвенције по кориснику 
износи до 120.000 динара Субвенционисаће се куповина 
нових машина за убирање односно скидање усева, а 
максимални износ субвенције по кориснику износи до 
120.000 динара. Субвенционисаће се куповина нове 
опреме за пчеларство, при чему је максимални износ 
субвенције по кориснику до 100.000 динара.    

                                                . 

2.2.11. Индикатори/показатељи:                                                   
. 

 

Редни број Назив показатеља 

1 Укупан број подржаних захтева 

2 Број РПГ која су увећала број набављених 
грла 

3 Број газдинстава која су модернизовала 
производњу 

4 Површина под новим вишегодишњим 
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засадима 

5 Укупна инвестиција у материјална 
средства 

 

2.2.12. Административна процедура: Мера ће 
бити спроведена од стране Градске управе града Бора, 
Одељења за привреду и друштвене делатности. Град Бор 
ће на основу Програма, као и буџета расписати Јавне 
позиве (конкурсе) за подношење захтева.  Комисија ће 
примљене захтеве проверити и захтеви који испуњавају 
услове и прихватљиви су биће финансирани до висине 
срестава према позиву за подношење захтева. Захтеви ће 
се подносити од стране корисника на обрасцима (образац 
се може преузети на писарници Градске управе града 
Бора или са званичне интернет странице/сајта града 
Бора),у складу са условима и потребном документацијом 
који ће бити дефинисани Јавним позивом или 
Конкурсом. Детаљне административне провере се 
спроводе пре одобравања захтевa ради утврђивања да ли 
је потпун, поднет на време и да ли су услови за 
одобравање захтева испуњени. Захтеви који стигну 
комплетни, благовремено и у складу са условима 
Конкурса ће бити прегледани по редоследу њиховог 
пристизања. Након обраде формулара захтева средства 
ће бити одобрена корисницим који испуњавају услове.                                                    
. 

2.3. Назив и шифра мере: 102 Успостављање и 
јачање удружења у области пољопривреде.                                                   
. 

2.3.1. Образложење: Овом мером се унапређује 
рад постојећих  пољопривредних задруга и удружења. 
Пољопривредни произвођачи на територији града Бора 
ослањају се на традиционална знања и вештине. У циљу 
повећања продуктивности / конкурентности производње 
неопходна је перманентна едукација пољопривредних 
произвођача и усвајање нових знања. Пољопривредни 
произвођачи и сеоско становништво све теже успевају да 
самостално, без икакве стручне помоћи примењују 
иновације у производњи, пласману, развоју 
непољопривредних делатности, маркетингу и другим 
активностима везаним за развој руралних средина. На 
недостатак  знања и додатних вештина код сеоског 
становништва  упућују и подаци да укупан број лица која 
имају само пољопривредно искуство стечено праксом је 
2828 лица, а лица која имају курсеве из области 
пољопривреде 8 лица, са завршеном пољопривредном 
школом 16 лица, са другом средњом школом 612 лица, са 
пољопривредном вишом школом или факултетом 28 
лица, са другом вишом школом или факултетом 72 лица. 
Удружења пољопривредних произвођача, удружења 
грађана која су основана ради обављања промотивних и 
непољопривредних делатности за развој села су битни 
носиоци едукативних  и информативно промотивних  
активности у руралним срединама. Ова мера је  у складу 
са националном Стратегијом пољопривреде и руралног 
развоја 2014.–2024. Облици стицања нових знања – 

стручно оспособљавање и активности стицања вештина и 
показне активности биће усмерене на пољопривредне 
произвођаче, сеоско становништво и на стручњаке 
локалног агросектора, из свих пољопривредних и 
непољопривредних области, који ће резултате стручног 
усавршавања користити за даљи рурални развој на 
подручју града Бора.                                                . 

 

2.3.2. Циљеви мере:  
Циљеви мере  
 Општи циљеви: унапређење рада постојећих 

организација произвођача и прерађивача; развој 
пољопривреде и руралних подручја заснован на знању; 
функционално повезивање свих актера локалног 
агросектора; повећање доступности и квалитета знања, 

унапређење социјалне и економске инклузије малих и 
средњих газдинстава и микропредузећа у руралним 
срединама;  одрживи развој; заштита ресур-са; 
побољшање биодиверзитета и смањење миграције 
становништва;  

Специфични циљеви: повећање нивоа стручног 
знања и вештина сеоског становништва; примена нових 
технологија и иновација; техничко и кадровско 
унапређење институција укључених у систем креирања и 
трансфера знања; проширење понуде образовних и 
тренинг програма свих нивоа и типова образовања; 
јачање капацитета за прихватање знања кроз развијање 
свести и мотивисаности за образовањем.  

 

2.3.3. Веза мере са националним програмима 
за рурални развој и пољопривреду: Ова мера је 
комплементарна са мерама Националног програма за 
пољопривреду за период 2018-2020 године                          

. 

2.3.4. Крајњи корисници: Активна удружења 
уписана у регистар привредних субјеката са седиштем на 
територији града Бора, кoja у свом статуту имају циљеве 
који се тичу области пољопривредне производње.                          
. 

2.3.5. Економска одрживост: За реализацију 
ове мере није потребно подносити бизнис план или 
пројекат о економској одрживости улагања.         

 

2.3.6. Општи критеријуми за кориснике: 
Корисник мора да је уписан у одговарајући регистар и да 
има седиште на подручју града Бора. -На 
субвенционисање немају право земљорадничке задруге и 
удружења која нису испунила уговорне обавезе из раније 
спроведених конкурса по Програму мера подршке за 
спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја за подручје територије општине Бор у 
претходним годинама. -Потписана изјава да не постоји 
захтев за исто улагање у другим јавним фондовима.    

. 

2.3.7. Специфични критеријуми: Не постоје 
специфични критеријуми                                                    

. 

2.3.8. Листа инвестиција у оквиру мере:                                         
. 

2.3.9. Критеријуми селекције:             
                                         

Редни 
број 

Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 

1 Удружење/задруга до 20 
чланова  

да 1 

2 Удружење/задруга од 20 до 30 
чланова   

да 2 

3 Удружење/задруга од 30 до 40 
чланова  

да 3 

4 Удружење/задруга од 40 до 50 
чланова,  

да 4 

5 Удружење/задруга од 50 до 60 
чланова,  

да 5 

6 Удружење/задруга од 60 до 70 
чланова,  

да 6 

7 Удружење/задруга од 70 до 90 
чланова,  

да 7 

8 Удружење/задруга преко 90 
чланова,  

да 8 

 

2.3.10. Интензитет помоћи: Конкурисати се 
може за субвенционисање одржавања 
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предавања/едукације из области пољопривреде,  при 
чему је максимални износ субвенције по једном 
предавању до 30.000 динара тј. до 100% вредности 
инвестиције, при чему је максималан износ субвенције 
по кориснику до 100.000 динара.   

 

2.3.11. Индикатори/показатељи:                                                     
. 

Редни број Назив показатеља 

1 Укупан број одржаних 
едукација/радионица 

2 Број едукованих пољопривредника 

 

2.3.12. Административна процедура: Мера ће 
бити спроведена од стране Градске управе града Бора, 
Одељења за привреду и друштвене делатности. Град Бор 
ће на основу Програма, као и буџета расписати Јавне 
позиве (конкурсе) за подношење захтева.  Комисија ће 
примљене захтеве проверити и захтеви који испуњавају 
услове и прихватљиви су биће финансирани до висине 
срестава према позиву за подношење захтева. Захтеви ће 
се подносити од стране корисника на обрасцима (образац 
се може преузети на писарници Градске управе града 
Бора или са званичне интернет странице/сајта града 
Бора),у складу са условима и потребном документацијом 
који ће бити дефинисани Јавним позивом или 
Конкурсом. Конкурс ће трајати најмање 1 месец. 
Комисија ће по истеку конкурса (у року до 10 дана) 
вршити отварање благовремено приспелих пријава, 
проверу документације и рангирање на основу задатих 
критеријума. На основу ранг листе, начелник Градске 
управе Бор, донеће одлуку о додели субвенција, која ће 
бити објављена на огласној табли града Бора и на коју 
подносиоци пријава могу уложити жалбу у року до 8 
дана, по којој одлучује Градско веће града Бора. Након 
коначности одлуке, Градска управа Бор и  корисник 
субвенције закључују уговор, на основу кога Одељење за 
финансије кориснику субвенције преноси средства  на 
жиро рачун удружења/задруге након извршене едукације 
и достављања Одељењу за финансије доказа о наменски 
утрошеним средствима. Рок за пренос средстава 
кориснику износи до 30 дана од дана достављања 
валидне документације Одељењу за финансије. Корисник 
субвенције у обавези је да омогући граду Бор контролу 
утрошка средстава, односно контролу која је предмет 
субвенције. У случају да контрола записнички констатује 
да одобрена средства нису наменски утрошена, корисник 
субвенције у обавези је да иста врати буџету града Бора.   

. 

2.4. Назив и шифра мере: 104 Управљање  
ризицима        

 

2.4.1.Образложење:Пољопривредно 
производни потенцијал: земљиште, усеви, сточни фонд, 
механизација, објекти и др., потенцијално су угрожени 
од елементарних непогода (поплаве, суша, град, пожар  и 
сл.). Превенцијом и улагањем у заштиту од елементарних 
непогода увелико се могу спречити или смањити штете 
од последица елементарних непогода. На територији 
града Бора учестале су елементарне непогоде изазване 
олујним ветром и градом. Услед немогућности да се 
градоносни облаци разбију ракетама којих нема 
довољно, уназад већ пар година, Бор и околна села трпе 
знатне материјалне штете. Из наведеног разлога јединица 
локалне самоуправе одлучила је да појача систем 
противградне заштите куповином ракета за противградну 
заштиту. Планирана Мера има потпуну оправданост јер 
се овом мером штити имовина и пољопривредне 
површине од елементарних  непогода-града.      

                                               . 

           2.4.2. Циљеви мере: Основни циљ мере је 

превентивна заштита пољопривредне производње од 
елементарне непогоде-града и смањење ризика од града 
(који доводи до губитака у пољопривредној производњи) 
путем повећања ефикасности система противградне 
заштите на територији града Бора, куповином ракета за 
противградну заштиту.                                                       . 
 

            2.4.3. Веза мере са националним програмима за 
рурални развој и пољопривреду: Није применљиво.                          
. 

2.4.4. Крајњи корисници: Директни корисник 
ове мере је град Бор. Такође директни корисник ове мере 
је РХМЗ-Радарски центар на Црном Врху.  Индиректни 
корисник јесте пре свега физичко лице и правно лице 
односно рурално становништво и пољопривредни 
произвођачи са територији града који имају земљиште у 
потенцијално угроженим подручјима.                                                     
. 

2.4.5. Економска одрживост: Не постоји                                                    

. 

2.4.6. Општи критеријуми за кориснике: Не постоје.           
 

2.4.7. Специфични критеријуми: Не постоје.                                              
. 

2.4.8. Листа инвестиција у оквиру мере:                                                     
. 

 

Шифра 
инвестиције 

Назив инвестиције 

104.1 Улагање у заштиту од елементарних 
непогода, неповољних климатских 
прилика и катастрофалних догађаја  

 

2.4.9. Критеријуми селекције:                                                     
. 

2.4.10. Интензитет помоћи: За куповину 
противградних ракета предвиђен је максималан износ до  
1.500.000 динара тј. до 100% вредности инвестиције                                     

. 

2.4.11. Индикатори/показатељи:                                                   
. 

Редни број Назив показатеља 

1 Број купљених противградних ракета 

 

2.4.12. Административна процедура: За 
куповину противградних ракета спровешће се јавна 
набавка у складу са законом, при чему ће једини 
критеријум бити најнижа понуђена цена за тип ракете 
који одговара лансирним станицама на територији града 
Бора. Након куповине противградне ракете ће бити 
уступљене без накнаде противградним станицама на 
територији града Бора.                                                        

 

2.5. Назив и шифра мере: 201.1 Одрживо 
коришћење пољопривредног земљишта    

 

2.5.1. Образложење: На територији града Бора 
постоје одређене површине државног пољопривредног 
земљишта које је загађено (поред обала Борске реке), 
односно земљишта које није погодно за пољопривредну 
производњу. Такође постоје и велике површине 
државног необрадивог (пашњаци) пољопривредног 
земљишта лошег квалитета (8. и 7.класа), које се не 
користи (нико не напаса стоку). Сврсисходно је наведена 
земљишта пошумити, из више разлога: ублажавање 
климатских промена, борба против ерозије, производња 
дрвне масе.                                              . 
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2.5.2. Циљеви мере:  
Општи циљеви: Основни циљеви су стављање у 

функцију земљишта које се годинама не користи и за које 
је сигурно/вероватно да се неће користити ни у наредном 
периоду за пољопривредну производњу. Коришћењем 
наведеног земљишта као шумског, тј. пошумљавањем, 
исто ће се рационалније користити, тј. производиће се 
дрвна маса, ублажаваће се климатске промене и смањиће 
се појава/могућност ерозије.  Специфични 
циљеви: Обзиром да ће се пошумљавати загађено 
државно пољопривредно земљиште које се не може 
користити за производњу хране исто ће бити стављено у 
корисну функцију-продукција дрвне масе, везивање CO2 
из атмосфере, ослобађање О2 у атмосферу и позитиван 
утицај на локалну микроклиму.                                                      
 

2.5.3. Веза мере са националним програмима 
за рурални развој и пољопривреду: Ова мера је у 
складу са Законом о пољопривредном земљишту и у 
складу са Националним програмом руралног развоја за 
2018-2020. годину.  

 

2.5.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници 
средстава за пошумљавање површина државног 
пољопривредног земљишта су правна лица регистрована 
за производњу и промет садница шумског дрвећа и 
пружања услуга садње.   

. 

2.5.5. Економска одрживост: Подносилац 
захтева не мора да доказује економску одрживост 
улагања кроз форму бизнис плана или пројекта.    
                                                 . 

2.5.6. Општи критеријуми за кориснике: 
 1. За набавку садница- да је добављач 

регистровано правно лице за производњу, односно 
промет садница шумског дрвећа  

2. за набавку услуге садње – да је пружалац 
услуге правно лице регистровано у Агенцији за 
привредне регистре за наведену услугу.      . 

 

2.5.7. Специфични критеријуми: Специфични 
критеријум за пошумљавање површина државног 
пољопривредног земљишта је најнижа понуђена цена.    

                                                  

2.5.8. Листа инвестиција у оквиру мере:                                                     
. 

Шифра 
инвестиције 

Назив инвестиције 

201.1.1 Одрживо управљање земљиштем  
 

2.5.9. Критеријуми селекције:                                                     
. 

Редни 
број 

Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 

1 Приликом одабира добављача 
садница и услуге садње кроз 
јавну набавку основни 
критеријум биће најнижа 
понуђена цена. 

не  

 

2.5.10. Интензитет помоћи: За oдрживо 
управљање земљиштем предвиђен је укупан као и 
максималан износ по кориснику од 350.000 динара тј. до 
100% вредности инвестиције.    

                                                 . 

2.5.11. Индикатори/показатељи:                                                     
. 

Редни број Назив показатеља 

1 Површина пошумљеног земљишта 

 

2.5.12. Административна процедура: За прво 
пошумљавање државног пољопривредног земљишта тим 
састављен од пољопривредних инжињера, инжињера 
шумарства и геометра изласком на терен одабраће 
одговарајућу парцелу/е (непогодну/е за пољопривредну 
производњу, односно ону/е која ће се рационалније 
користити као шумско земљиште), као и врсту/е дрвећа 
које одговара предметној локацији.  На основу прорачуна 
(врста и број садница, начин садње) биће спроведен 
поступак јавне набавке садница и услуге садње.                          
. 

             2.6. Назив и шифра мере: 304 Економске 
активности у циљу подизања конкурентности у смислу 
додавања вредности кроз прераду као и на увођење и 
сертификација система безбедности и квалитета хране, 
органских производа и производа са ознаком географског 
порекла на газдинствима.     

 

2.6.1. Образложење: Пољопривредна 
газдинства често не могу самостално да остваре довољан 
ниво доходка, нарочито на подручјима са ограничењима 
за интензивну пољопривредну производњу. Као 
последица, сеоско становништво мигрира ка урбаним 
срединама.Ова мера ствара могућности за 
самозапошљавање, као и за повећање вредности 
примарних производа кроз прераду и паковање/или 
увођење ознаке географског порекла. Подршком 
инвестирању у поменуте активности унапредиће се 
конкурентност пољопривредних газдинстава на 
тржишту. Повећањем прихода газдинстава унапредиће се 
њихов економски положај, а самим тим омогућити бољи 
квалитет живота у руралним подручјима и  смањити 
стопе депопулације руралних предела.  Обзиром да на 
територији града Бора не постоји организован откуп 
већине примарних пољопривредних производа, прерадом 
појединих сировина могуће је део истих пласирати у 
виду производа вишег степена прераде и вредности. 
Наведеним послом се тренутно бави само пар 
домаћинстава на територији града, тако да још увек 
постоји „простор“ на локалном тржишту за нове 
прерађиваче.  Сектор - Млеко  Обзиром да није могуће 
пласитати све тржне вишкове млека, поједини 
пољопривредни произвођачи  одлучили су да врше 
прераду млека и продају финалне производе - сир, кајмак 
и сл. Из наведеног разлога, једна од мера подршке 
пољопривредној политици и политици руралног развоја у 
текућој години биће субвенционисање куповине нове 
опреме за млекарство.  Сектор -  Воће, грожђе, поврће и 
цвеће  Интервенције у оквиру ове мере ће бити усмерене 
на подршку сектору за  инвестициона улагања 
произвођача у опрему и уређаје за сушење  воћа, поврћа 
и грожђа, као и њихових производа и подршка 
произвођачима за набавку опреме за пријем воћа, поврћа 
и грожђа, као и прераду, пуњење  и паковање њихових 
производа.                                                      . 

 

2.6.2. Циљеви мере:  
Општи циљеви: Развој прерађивачке 

индустрије, чиме се остварује већа зарада. Побољшање 
економског статуса пољопривредног газдинства. 
Смањење трошкова производње.  

 Специфични циљеви по секторима:  
1.унапређење технологије за прераду млека и маркетинг, 
увођење нових технологија, производа и процеса прераде 
с циљем остваривања бољег маркетинга/пласмана и 
извоза млечних производа; 2.унапређење капацитета за 
прераду млека како би достигле стандарде ЕУ који се 
односе на квалитет, безбедност и хигијену прехрамбених 
производа, добробит животиња и заштиту животне 
средине. 3.Производња нових производа и продаја на 
локалном тржишту 4.достизање стандарда квалитета и 
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маркетинг производа 5.унапређење предузетништва у 
области прераде пољопривредних производа на 
газдинству; 6.повећање прихода на газдинству.                                                     
. 

2.6.3. Веза мере са националним програмима 
за рурални развој и пољопривреду: Ова мера је у 
складу са мерама Националног програма за 
пољопривреду за период 2018-2020 године.                                                   
. 

        2.6.4. Крајњи корисници:-физичко лице -носилац 
породичног пољопривредног газдинства, само за 
производњу и прераду млека у складу са законом којим 
се уређује ветеринарство; - предузетници и правна лица 
која морају бити уписана у регистар привредних 
субјеката (АПР) у активном статусу и имати 
регистровано пољопривредно газдинство у складу са 
Правилником о регистру пољопривредних газдинстава.                                                      
. 

2.6.5. Економска одрживост: Подносилац 
захтева не мора да доказује економску одрживост 
улагања кроз форму бизнис плана или пројекта.      
 

2.6.6. Општи критеријуми за кориснике: 
Општи услови које корисници треба да испуне да би 
могли да користе финансијска средства предвиђена овом 
мером су:  
•Корисник мора бити уписан у регистар привредних 
субјеката (АПР) у активном статусу и имати 
регистровано пољопривредно газдинство у складу са 
Правилником  о регистру пољопривредних 
газдинстава •Корисник мора да буде са пребивалиштем и 
производњом на територији града Бора; • Потписана 
изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим 
јавним фондовима; •Корисник мора да испуни доспеле 
обавезе по раније одобреним захтевима финансираним из 
средстава буџета града Бора.  •Инвестиције реализоване 
од 01. јануара 2019. године до завршетка конкурса 
сматраће се прихватљивим за подношење захтева за 
остваривање подстицајних средстава. •У случају када 
није власник катастарских парцела и објекта који су 
предмет инвестиције за коју се подноси захтев, 
неопходно је да на њима има право закупа, односно 
коришћења на основу уговора закљученог са 
закуподавцем физичким лицем или министарством 
надлежним за послове пољопривреде на период закупа, 
односно коришћења од најмање пет година почев од 
календарске године за коју се подноси захтев за 
коришћење подстицаја;  •Корисник не сме да отуђи 
предмет инвестиције за коју је остварио подстицаје у 
року од пет година од дана исплате подстицаја и да се у 
том периоду предмет наменски корист.        
 

2.6.7. Специфични критеријуми: У области 
прераде и маркетинга производа биљног порекла, 
прихватљив корисник треба да: 1) у РПГ има уписано 
пољопривредно земљиште под производњом биљних 
култура у сектору производње чији се производи користе 
за прераду на газдинству 2) испуњава фитосанитарне, 
односно опште и посебне услове у складу са законом 
којим се уређује здравље биља, за прераду производа 
биљног порекла; 3) је уписан у Централни регистар 
објеката, у складу са прописима којима се уређује 
безбедност хране. У области прераде и маркетинга 
производа животињског порекла, прихватљиви корисник 
треба да:  1. у РПГ има пријављен одговарајући сточни 
фонд (податке о врсти животиња и броју газдинства 
(ХИД) на којима се држе или узгајајуживотиње чији се 

производи користе за прераду на газдинству) 2. је уписан 
у Централни регистар објеката, у складу са прописима 
којима се уређује безбедност хране. 3. има решење о 
испуњености ветеринарско-санитарних услова, односно 
општих и посебних услова хигијене хране (у даљем 

тексту: решење о испуњености ветеринарско-санитарних 
услова, односно услова хигијене хране); 4. има 
максимални капацитет за прераду мањи од 3000 литара 
млека на дневном нивоу. У делу који се тиче подршци 
преради на домаћинству, сектор млеко, корисници ће 
бити исти као у „Правилнику о малим количинама 
примарних производа које служе за снабдевање 
потрошача, подручју за обављање тих делатности као и 
одступања која се односе на мале субјекте у пословању 
храном животињског порекла“ и примењиваће се исти 
специфични критеријуми кад су у питању количине 
производа који се могу прерађивати и продавати.   У 
сектору набавке опреме и уређаја за сушење воћа, поврћа 
и грожђа и набавке опреме за пријем воћа, поврћа и 
грожђа, пуњење и паковање,  прихватљиви корисници 

морају да испуњавају опште и посебне услове у складу са 
законом.      

2.6.8. Листа инвестиција у оквиру мере:                                         
. 

Шифра 
инвестиције 

Назив инвестиције 

304.5.1.1 Набавка опреме за узорковање, 
пријем, прераду, пуњење и паковање 
млека и производа од млека 

304.5.3.1 Набавка опреме и уређаја за сушење 
воћа, поврћа и грожђа, као и њихових 
производа 

304.5.3.4 Набавка опреме за пријем воћа, 
поврћа и грожђа, као и прераду, 
пуњење и паковање њихових 
производа 

 

2.6.9. Критеријуми селекције:                                                     
. 

2.6.10. Интензитет помоћи: Износ подстицаја 
за све инвестиције износи  до  

60%  од вредности инвестиција. Конкурисати се може за 
куповину нове опреме и уређаја за сушење воћа, поврћа и 
грожђа, као и њихових производа,  куповину нове опреме 
за пријем воћа, поврћа и грожђа, као и  прераду, пуњење 
и паковање њихових производа, куповину нове опреме за 
узорковање, пријем, прераду,пуњење и паковање млека и 
производа од млека при чему је максимални износ 
субвенције по кориснику до 150.000,00 динара.       

. 

2.6.11. Индикатори/показатељи:                                                   
. 

Редни број Назив показатеља 

1 Укупан број подржаних захтева 

2 Укупна инвестиција у материјална 

средства 

3 Број газдинстава која су модернизовала 
производњу 

 

2.6.12. Административна процедура: Мера ће 
бити спроведена од стране Градске управе града 
Бора, Одељења за привреду и друштвене делатности. 
Град Бор ће на основу Програма, као и буџета расписати 
Јавне позиве (конкурсе) за подношење захтева.  Комисија 
ће примљене захтеве проверити и захтеви који 
испуњавају услове и прихватљиви су биће финансирани 
до висине срестава према позиву за подношење захтева. 
Захтеви ће се подносити од стране корисника Градској 
управи града Бора – Одељењу за привреду и друштвене 
делатности, на обрасцима (образац се може преузети на 
писарници Градске управе града Бора или са званичне 
интернет странице/сајта града Бора), у складу са 
условима и потребном документацијом који ће бити 
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дефинисани Јавним позивом или Конкурсом.                                                     
. 

2.7. Назив и шифра мере: 402 Подстицаји за 
промотивне активности у пољопривреди и руралном 
развоју                                                    . 

 

2.7.1. Образложење: Одрживи  развој 
пољопривреде и руралних подручја захтева да буде 
заснован  на праћењу нoвих технологија, стручном 
усавршавању  и константном трансферу знања и  
информација. Пољопривредни произвођачи и сеоско 
становништво све теже успевају да самостално, без 
икакве стручне помоћи примењују иновације у 
производњи, пласману, развоју непољопривредних 
делатности, маркетингу и другим активностима везаним 
за  развој руралних средина. Облици стицања нових 
знања – стручно оспособљавање и активности стицања 
вештина и показне активности биће усмерене на 
пољопривредне произвођаче, сеоско становништво и на 
стручњаке локалног агросектора. Град Бор планира да 
организује студијска путовања, посете сајмовима и 
изложбама у земљи и иностранству из области 
пољопривреде.                                                      

 

2.7.2. Циљеви мере:  
Општи циљеви: Развој пољопривреде и 

руралних подручја заснован на знању; Функционално 
повезивање свих актера локалног агросектора; Смањење 
миграције становништва са циљем да се млади задрже на 
селу, да покрену сопствени бизнис и заснују породицу  

Специфични циљеви: Повећање нивоа стручног 
знања и вештина сеоског становништва организовањем 
посета сајмовима и изложбама у земљи и иностранству 
из области пољопривреде. Примена нових технологија и 
иновација.                                                      . 

 

2.7.3. Веза мере са националним програмима 
за рурални развој и пољопривреду: Ова мера је у 
складу са мерама Националног програма за 
пољопривреду за период 2018-2020. године.                                                    
. 

 

2.7.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници 
средстава ове мере су: агенције, предузетници и друга 
правна лица за пружање услуга, научне и стручне 
институције.                                                      . 

2.7.5. Економска одрживост: Није 
применљиво    

 

2.7.6. Општи критеријуми за кориснике: 
Корисник мора да је уписан у одговарајући регистар 
(Регистар привредних субјеката, Регистар научно-

истраживачких установа).                                                    . 
 

2.7.7. Специфични критеријуми: Корисници 
средстава за стручно оспособљавање, активности 
стицања вештина и показне активности треба да имају 
искуство у пружању услуге.    

. 

2.7.8. Листа инвестиција у оквиру мере:                                                     
. 

Шифра 
инвестиције 

Назив инвестиције 

402.1 Информативне активности: сајмови, 
изложбе, манифестације, студијска 
путовања  

 

2.7.9. Критеријуми селекције:                                                     
. 

2.7.10. Интензитет помоћи: Град Бор 
финансира инвестицију информативне активности: 

сајмови, изложбе, манифестације, студијска путовања са 
100% учешћа.         

                                               

2.7.11. Индикатори/показатељи:                                                   
. 

Редни број Назив показатеља 

1 Број организованих  манифестација, 
сајмова, изложби и студијских путовања 

2 Број учесника сајмова, студијских 
путовања 

 

2.7.12. Административна процедура: После 
утврђеног списка лица за студијско путовање спровешће 
се законска процедура за избор најповољнијег понуђача 
који ће извршити организацију путовања и смештај лица 
за време студијског путовања. Избор пружаоца услуге 
вршиће у складу са Законом о јавним набавкама.    

                                                  . 

III. ИДЕНТИФИКАЦИОНА КАРТA 

 

Табела: Општи подаци и показатељи  
Назив показатеља Вредност, опис 

показатеља 

Извор 
податка 
и година 

ОПШТИ ПОДАЦИ   

Административни и 
географски положај 

  

Аутономна покрајина  рзс* 

Регион Јужна и Источна 
Србија  

рзс* 

Област Борска област рзс* 

Град или општина Бор рзс* 

Површина 856 км2 рзс* 

Број насеља 13 рзс* 

Број катастарских 
општина 

19 рзс* 

Број подручја са 
отежаним условима рада 
у пољопривреди 
(ПОУРП) 

7  

Демографски 
показатељи 

  

Број становника 48.615 рзс** 

Број домаћинстава 17.103 рзс* 

Густина насељености 
(број 
становника/површина, 
km²) 

56,7  

Промена броја 
становника 2011:2002 
(2011/2002*100 - 100) 

11.23 рзс** 

  - у руралним подручјима 
АП/ЈЛС 

7,24 рзс** 

Становништво млађе од 
15 година (%) 

13,83% рзс** 

Становништво старије од 
65 година (%) 

6,85% рзс** 

Просечна старост 40,9 рзс* 

Индекс старења 1,15 рзс* 

Без школске спреме и са 
непотпуним основним 
образовањем (%) 

14,84% рзс* 
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Основно образовање (%) 18,32% рзс* 

Средње образовање (%) 43,83% рзс* 

Више и високо 
образовање (%) 

10,71% рзс* 

Пољопривредно 
становништво у укупном 
броју становника (%) 

9,73% Процена 

Природни услови   

Рељеф (равничарски, 
брежуљкасти, брдски, 
планински) 

Брдско-планински Интерни 

Преовлађујући 
педолошки типови 
земљишта и бонитетна 
класа 

Смеђа кисела 
земљишта  и 
смоница; 
најзаступљенија су 
VI и V класа 

Интерни 

Клима (умерено-

континентална, 
субпланинска ...) 

Умерено-

континентална, 
семихумидна клима 

Интерни 

Просечна количина 
падавина (mm) 

500-800мм Интерни 

Средња годишња 
температура (оС) 

10,1 С Интерни 

Хидрографија 
(површинске и подземне 
воде) 

Подручје града Бора 
припада сливу 
Тимока. Највећи 
водотоци овог 
подручја су Тимок, 
Црни Тимок, 
Злотска река са 
притокама, 
Брестовачка река, 
Шарбановачка река, 
Борска река, 
Кривељска река и 
Равна река, у које се 
уливају мнобројни 
потоци сталног или 
повременог тока 
воде. Борско језеро 
је вештачко језеро 
настало 
акумулацијом вода 
речице Ваља Жони, 
Марецове реке и 
дела слива Злотске 
реке.. 

Интерни 

Површина под шумом 
(hа) 

43.098 ha рзс* 

Површина под шумом у 
укупној површини 
АП/ЈЛС (%) 

45% рзс* 

Пошумљене површине у 
претходној години (hа) 

2.3 ha рзс* 

Посечена дрвна маса (m3) 33.308 m³ рзс* 

ПОКАЗАТЕЉИ 
РАЗВОЈА 
ПОЉОПРИВРЕДЕ 

  

Стање ресурса   

Укупан број 
пољопривредних 
газдинстава: 

3564 рзс*** 

Број регистрованих 
пољопривредних 
газдинстава (РПГ): 

1824 Управа 
за трезор 

  - породична 
пољопривредна 
газдинства (%) 

99%  

  - правна лица и 
предузетници (%) 

1%  

Коришћено 
пољопривредно 
земљиште  - КПЗ (hа) 

22.280 ha рзс*** 

Учешће КПЗ у укупној 
површини ЈЛС (%) 

57%  

Оранице и баште, 
воћњаци, виногради, 
ливаде и пашњаци, 
остало(18) (ha, %) 

21.939 ha рзс*** 

Жита, индустријско 
биље, поврће, крмно 
биље, остало(19) (ha, %) 

8.510 рзс*** 

Просечна величина 
поседа (КПЗ) по 
газдинству (ha) 

6,251 ha рзс*** 

Обухваћеност 
пољопривредног 
земљишта комасацијом 
(ha) 

0 Интерни 

Обухваћеност земљишта 
неким видом удруживања 
(ha) 

0 Интерни 

Број пољопривредних 
газдинстава која 
наводњавају КПЗ  

200 рзс*** 

Одводњавана површина 
КПЗ (ha) 

0 Интерни 

Наводњавана површина 
КПЗ (ha) 

198 рзс*** 

Површина 
пољопривредног 
земљишта у државној 
својини на територији 
АП(20) (ha)  

0 Интерни 

Површина 
пољопривредног 
земљишта у државној 
својини која се даје у 
закуп (ha): 

Понуђено 1660 hа; 
издато 0 

Интерни 

  - физичка лица (%) 100% : 0% Интерни 

  - правна лица  (%) Говеда 6151, свиње 
11.280, овце 11.736, 
козе 1939, живина 
51624, коњиа 22, 
кошница пчела 4826 

Интерни 

Говеда, свиње, овце и 
козе, живина, кошнице 
пчела (број) 

Трактори 5578, 
комбајни 351,берач 
кукуруза 67, плугова 
2823, тањирача 794, 
дрљача 2061, 
сетвоспремача 47, 
ротофреза 241, 
растурача 
минералног ђубрива 
441, растурача 
ђубрива 86, сејалица 
1200, прскалица 655, 
приколица 2652, 
косилица 2047 

рзс*** 

Трактори, комбајни, 
прикључне машине (број) 

Oбјекати за чување 
говеда 2780, објекти 

рзс*** 
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за свиње 2928 за 
живину – 1914 

објеката и објекти за 
смештај остале 
стоке 1997. Објеката 
1569 за смештај 
пољопривредне 
механизације. 

Пољопривредни објекти 
(број) 

2 хладњаче, 1011 
пластеника,  

рзс*** 

Хладњаче, сушаре, 
стакленици и пластеници 
(број) 

На 8.123 
употребњава се 
минерално ђубриво, 
на 2.363 
употребњава се 
стајњак, на 
6.321.употребљавају 
се средстава за 
заштиту биља 

рзс*** 

Употреба минералног 
ђубрива, стајњака и 
средстава за заштиту 
биља (ha, број ПГ) 

4734 лица, стално 
запослени на 
газдинству 8 лица 

рзс*** 

Број чланова газдинства и 
стално запослених на 
газдинству: 

100%:0% рзс*** 

(на породичном ПГ: на 
газдинству правног 
лица/предузетника) (ha)  

1,02 рзс*** 

Годишње радне јединице 
(број) 

1,02 рзс*** 

Земљорадничке задруге и 
удружења 
пољопривредника (број) 

5 земљорадничке 
задруге и 4 
удружења 

Интерни 

Производња 
пољопривредних 
производа(количина): 

  

  - биљна производња (t) Пшеница 9.648; 
кукуруз 12.138; 
пасуљ 107, кромпир 
1391 

рзс*** 

  - сточарска производња 
(t, lit, ком.) 

Нема података/мали 
тржни вишкови 

Интерни 

ПОКАЗАТЕЉИ 
РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 

  

Рурална 
инфраструктура 

 рзс* 

Саобраћајна 
инфраструктура 

  

Дужина путева(26) (km) 396 км, од чега 259 
км са асвалтном 
подлогом . 

рзс* 

Поште и телефонски 
претплатници (број) 

4 градске и 8 сеоске 
поште, 16.721 
претплатник 

рзс* 

Водопривредна 
инфраструктура 

  

Домаћинства прикључена 
на водоводну мрежу 
(број) 

9000 домаћинстава , 
500 привредна 
друштва и 
предузетници 

рзс* 

Домаћинства прикључена 
на канализациону мрежу 
(број) 

6.500 домаћинства и 
300 привредна 
друштва и 

рзс* 

предузетници 

Укупне испуштене 
отпадне воде (хиљ.m3) 

1.839.689 м3 рзс* 

Пречишћене отпадне 
воде (хиљ.m3) 

1.477.409 м3,, 
362.280 м3 
привредна друштва 
и предузетници  

рзс* 

Енергетска 
инфраструктура 

  

Производња и 
снабдевање електричном 
енергијом (број) 

1 Интерни 

Социјална 
инфраструктура 

  

Објекти образовне 
инфраструктуре (број) 

Установе за децу 
предшколског 
узраста 4, основне и 
средње школе 10, 
факултети 1 

рзс* 

Број становника на једног 
лекара  

282 рзс* 

Број корисника социјалне 
заштите 

282 рзс* 

Диверзификација руралне 
економије 

282  

Запослени у секторима 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде (број) 

3.226 рзс* 
рзс*** 

Газдинства која обављају 
друге профитабилне 
активности(30) (број) 

41 рзс*** 

Туристи и просечан број 
ноћења туриста на 
територији АП/ЈЛС (број) 

10 рзс* 

Трансфер знања и 
информација 

43152  

Пољопривредна 
саветодавна стручна 
служба (да/не) 

не Интерни 

Пољопривредна 
газдинства укључена у 
саветодавни систем (број) 

50 ПССС 

 

Овај програм објавити у ‘’Службеном листу 
града Бора’’. 

 

Број: 320-40/2019-I 

У Бору, 4. јуна 2019. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

 

          ПРЕДСЕДНИК,  
     Драган Жикић, с.р. 
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                                   РепубликаСрбија 

                    МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, 
                      ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 

                          Број: 320-00-3536/2019-09 

                        ДатЈТУг: 24. април 2019. године 

                                       Б е о гр а д 

                                  Немањина 22-26 

На основу члана 13. став 4. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени 
гласник РСТ бр. 10/13, 142/14 и 

103/15 и 101/16), '  ...............  ...................  

По овлашћењу министра број: 119-01 -5/19/2017-09 од 25. јула 2017. године државни секретар у 
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси 

Р Е Ш Е Њ Е  

о давању претходне сагласности на Предлог програма подршке 

за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја 

за град Бор за 2019. годину 

I. 

Даје се претходна саглаеност на Нредлог програма подршке за спровођење пољопривредне политике и 
политике руралног развоја за град Бор за 2019. годину (у прилогу Решења и чини његов саставни део), који је доставила 
Градска управа града Бора, дописом број: 320-14/2019-Ш од 4. марта 2019. године 

 

II. 

Ово решење доставити Градској управи града Бора, на даљу надлежност. 
 

О б р а з л о ж е њ е  

Градска управа града Бора, дописом број: 320-14/2019-Ш од 4. марта 2019. године, доставила је 
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, ради давања претходне сагласности, Предлог програма подршке 
за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2019. годину (у даљем тексту: Предлог 
програма). 

Чланом 13. став 1. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, 

бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16 - у даљем тексту: Закон) прописано је да органи аутономне покрајине и јединице локалне 
самоуправе могу да утврђују мере подршке за спровођење пољопривредне политике за подручје територије аутономне 
покрајине и јединице локалне самоуправе, осим директних плаћања, а која се не односе на регресе за трошкове 
складиштења у јавним складиштима и регресе за репродуктивни материјал и то само за вештачко осемењавање, као и мере 

 

политике руралног развоја за подручје тсриторије аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе. 
Чланом 13. став 3. Закона прописано је да се средства за спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја обезбеђују у буџету аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе и користе се у складу са 
програмом подршке за спровођеље пољопривредне политике и политике руралног развоја. 

Одредбом члана 13. став 4. Закона прописано је да програм подршке за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја доноси надлежни орган аутономне покрајине, односно надлежни орган јединице 
локалне самоуправе, уз претходну сагласност министарства надлежног за послове пољопривреде. 

Чланом 13. став 5. Закона прописано је да подршка спровођења пољопривредне политике и политике 
руралног развоја у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе не може бити у супротности са Националним 
програмом за пољопривреду и Националним програмом руралног развоја. 

Имајући у виду да су достављеним Предлогом програма утврђене мере подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2019. годину, да су средства обезбеђена у буџету града 
Бора, као и да мере утврђене Предлогом програма нису у супротности са одредбом члана 13. став 1. Закона, којом је јасно 
прописано које врсте мера подршке не могу да утврђују органи аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе и нису 

у супротности са Националним програмом за пољопривреду и Националним програмом руралног развоја, решено је као у 
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диспозитиву. 

 
13 

На основу члана 64. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/16), члана 
32. а у вези члана 66. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“ бр. 129/07, 83/14-др. закон, 
101/16-др.закон и 47/18) и члана 40. Статута града Бора 

(„Службени лист града Бора“, бр. 3/19) Скупштина града 
Бора, на седници одржаној 4. јуна 2019. године, донела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информације о степену усклађености 
планираних и реализованих активности из програма 

пословања јавних предузећа, друштва капитала и 
других облика организовања на који се примењује 
Закон о јавним предузећима а чији је оснивач град 
Бор за период 01.01.2018.год. до 31.12.2018.године 

 

 

Члан 1. 
 Усваја се Информација о степену усклађености 
планираних и реализованих активности из програма 
пословања јавних предузећа, друштва капитала и других 
облика организовања на који се примењује Закон о 
јавним предузећима чији је оснивач град Бор за период 
01.01.2018.год. до 31.12.2018. године. 
 

Члан 2. 
 Овај закључак објавити у „Службеном листу 
града Бора“. 

 

Број: 023-43/2019-I 

У Бору, 4. јуна 2019. године                 
 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА     
 

ПРЕДСЕДНИК,  
              Драган Жикић, с.р. 
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На основу члана 44. став 2. Закона о култури 

(''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.) 
и члана 40. став 1. тачка 62. Статута града Бора 
(''Службени лист града Бора'', бр. 3/19), Скупштина града 
Бора, на седници одржаној 4. јуна 2019. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Програм рада Народне  
библиотеке Бор за 2019. годину 

 

I 

 Даје се сагласност на Програм рада Народне 
библиотеке Бор за 2019. годину, који је усвојио Управни 
одбор установе на седници одржаној  24.1.2019. године, 

под бројем 45. 
 

 

 

 

II 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
града Бора''. 
 

 Број: 022-3/2019- I 

 У Бору, 4. јуна 2019. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

 

                 ПРЕДСЕДНИК,  
               Драган Жикић, с.р. 
 

 15 
На основу члана 44. став 2. Закона о култури 

(''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.) 
и члана 40. став 1. тачка 62. Статута града Бора 
(''Службени лист града Бора'', бр. 3/19), Скупштина града 
Бора, на седници одржаној 4. јуна 2019. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Програм рада Музеја 
рударства и металургије ''Бор'' за 2019. годину 

 

I 

 Даје се сагласност на Програм рада Музеја 
рударства и металургије ''Бор'' за 2019. годину, који је 
усвојио Управни одбор установе на седници одржаној  
26.3.2019.године, под бројем 201.  
 

II 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
града Бора''. 
 

 Број: 022-35/2019- I 

 У Бору, 4. јуна 2019. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

     

                                                         ПРЕДСЕДНИК,  
     Драган Жикић, с.р. 

 

16 

На основу члана 44. став 2. Закона о култури 

(''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.) 
и члана 40. став 1. тачка 62. Статута града Бора 
(''Службени лист града Бора'', бр. 3/19), Скупштина града 
Бора, на седници одржаној 4. јуна 2019. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Програм рада Установе 

 ''Центра за културу града Бора'' за 2019. годину 

 

I 

 Даје се сагласност на Програм рада Установе 
''Центра за културу града Бора'' за 2019.годину, који је 
усвојио Управни одбор установе на седници одржаној  
28.1.2019.године, под бројем 05-V/2019.  

 

 

II 
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 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
града Бора''. 
 

 Број: 022-7/2019- I 

 У Бору, 4. јуна 2019. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

 

         ПРЕДСЕДНИК,  
     Драган Жикић, с.р. 

 17 

На основу члана 110. став 2. Закона о спорту 

(''Службени гласник РС'', бр. 10/16) и члана 40. став 1. 
тачка 62. Статута града Бора (''Службени лист града 
Бора'', бр. 3/19), Скупштина града Бора, на седници 
одржаној 4. јуна 2019. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Програм рада Установе  
Спортски центар ''Бор'' у Бору за 2019. годину 

 

I 

 Даје се сагласност на Програм рада Установе 
Спортски центар ''Бор''  у Бору за 2019. годину, који је 
усвојио Управни одбор установе на седници одржаној 
25.1.2019. године, под бројем 127/2019. 

 

II 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
града Бора''. 
 

 Број: 022-5/2019- I 

 У Бору, 4. јуна 2019. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

 

ПРЕДСЕДНИК,  
            Драган Жикић, с.р. 

 18 
На основу члана 40. став 1. тачка 62. Статута 

града Бора (''Службени лист града Бора'', бр. 3/19), 

Скупштина града Бора, на седници одржаној 4. јуна 2019. 

године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Програм рада Предшколске 

 установе ''Бамби'' Бор за 2019. годину 

 

I 

 Даје се сагласност на Програм рада 
Предшколске установе ''Бамби'' Бор за 2019. годину, који 
је усвојио Управни одбор установе на седници одржаној 
28.1.2019. године,  под бројем 202/2.  

II 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
града Бора''. 
 

 Број: 022-6/2019- I 

 У Бору, 4. јуна 2019. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

 

    ПРЕДСЕДНИК,  
             Драган Жикић, с.р. 
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На основу члана 40. став 1. тачка 62. Статута 
града Бора (''Службени лист града Бора'', бр. 3/19), 

Скупштина града Бора, на седници одржаној 4. јуна 2019. 

године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Програм рада Центра за 
социјални рад „Бор“ за 2019. годину 

 

I 

 Даје  се  сагласност на Програм рада Центра за 
социјални рад „Бор“  за 2019. годину, који је усвојио 
Управни одбор Центра за социјални рад „Бор“  на 
седници одржаној  28.01.2019. године, под бројем 95-06. 

 

II 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
града Бора ''. 
 

 Број: 022-8/2019-I 

 У Бору, 4. јуна 2019. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА  БОРA 

 

ПРЕДСЕДНИК,  
             Драган Жикић, с.р. 
 

 20 

На основу члана 40. став 1. тачка 62. Статута 
града Бора (''Службени лист града Бора'', бр. 3/19), 

Скупштина града Бора, на седници одржаној 4. јуна 2019. 

године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 о давању сагласности на Програм рада 

Дома здравља Бор за 2019. годину 

 

I 

 Даје се  сагласност на Програм рада Дома 
здравља Бор за 2019. годину, који је усвојио Управни 
одбор Дома Здравља на седници одржаној 28.01.2019 год. 
под бројем 396/7. 

II 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
Града Бора''. 
 

 Број: 022-9/2019-I 

 У Бору, 4. јуна 2019. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА  БОРА 

 

ПРЕДСЕДНИК,  
            Драган Жикић, с.р. 
 

 21 
На основу члана 40. став 1. тачка 62. Статута 

града Бора („Службени лист града Бора“ бр. 3/19) 
Скупштина града Бора, на седници одржаној 4. јуна 2019. 
године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Програм рада Туристичке 

 организације „Бор“ за 2019. годину 

 

I ` 

 Даје се сагласност на Програм рада Туристичке 
организације „Бор“ за 2019. годину, који је усвојио 
Управни одбор Туристичке организације „Бор“ на 
седници одржаној  25.01.2019. године, под бројем 26-

01/2019. 

 

II 
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 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
града Бора''. 
 

 Број: 022-4/2019-I 

 У Бору, 4. јуна 2019. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

ПРЕДСЕДНИК,  
             Драган Жикић, с.р. 

 

 22                              

Чланом  32. став 1.тачка 9. Закона  о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 83/14- 

др.закон, 101/2016- др.закон 47/2018), члана 136. Закона 
о општем управном поступку (''Службени гласник РС'', 
бр. 18/2016 и 95/2018-аутетично тумачење) и члана 40. 
Статута града Бора (''Службени лист града Бора'', 
бр.3/19), Скупштина града Бора, на седници одржаној  4. 
јуна 2019. године, донела јe 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о престанку функције вршиоца дужности директора 

Туристичке организације „Бор“ Бор 

 

I 

Маји Бакоч, дипломираном инжењеру 
менаџмента, из Бора, престаје функција вршиоца 
дужности директора Туристичке организације „Бор“ Бор, 

због истека мандата. 
 

II 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Скупштина општине Бор је Решењем број: 022-

51/2018-I од 21.5.2018. године именовала Мају Бакоч, 
дипломираног инжењера менаџмента, из Бора, за 
вршиоца дужности директора Туристичке организације 
''Бор'', Бор, на период који није дужи од годину дана, од 
дана доношења овог решења. 

 

Имајући у виду горе наведено Маји Бакоч, 
дипломираном инжењеру менаџмента из Бора, истекао је 
мандат од једне године на који је именована. 

 

Градско веће града Бора је, сагласно својим 
овлашћењима из члана 46. Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 83/14 – др. Закон, 
101/16 – др. закон и 47/18) и члана 62. Статута града Бора 
(''Службени лист града Бора'', бр. 3/19), предложило 
Скупштини града Бора да донесе Решење о престанку 
функције вршиоца дужности директора Туристичке 
организације ''Бор'', Бор.  

Скупштина града Бора је прихватила предлог 
Градског већа града Бора и одлучила као у диспозитиву 
овог решења. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 
овог решења може се покренути спор тужбом. Тужба се 
предаје Вишем суду у Зајечару непосредно или преко 
поште. 

 

Број: 022-92/2019-I 

У Бору, 4. јуна 2019. године  
 

СКУПШТИНА ГРАДА  БОРА 

 

ПРЕДСЕДНИК,  
               Драган Жикић, с.р. 
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Чланом  32. став 1.тачка 9. Закона  о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 83/14- 

др.закон, 101/2016- др.закон 47/2018), члана 136. Закона 
о општем управном поступку (''Службени гласник РС'', 
бр. 18/2016 и 95/2018-аутетично тумачење) и члана 40. 
Статута града Бора (''Службени лист града Бора'', бр. 
3/19), Скупштина града Бора, на седници одржаној  4. 
јуна 2019. године, донела јe 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању  директораТуристичке организације 
„Бор“ 

 

I 

Именује се Маја Бакоч, дипломирани инжењер 
менаџмента из Бора, за директора Туристичке 
организације „Бор“ у Бору, на период од четири године, 
почев од дана доношења овог решења. 
 

II 

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

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 32.став 1.тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, бр.129/07, 83/14-

др.закон, 101/16- др.закон и  47/18) и чланом 40. тачка 13. 
Статута града Бора („Службени лист града Бора“, 

бр.3/19), предвиђено је да Скупштина града Бора, 
именује и разрешава управни и надзорни орган и 
директора установе, организује и службе чоји је оснивач 
и даје сагласност на њихове статуте и врши и друга права 
оснивача у складу са законом и оснивачким актом.                                                                             

На основу члана 34-36 Статута Туристичке 
организације „Бор“, број 568-09/2016 од 16.09.2016. 
године, Управни одбор Туристичке организације „Бор“ 

донео је одлуку о расписивању  конкурса за именовање 
директора Туристичке организације „Бор“ у Бору на 
мандатни период од четири године и расписао Јавни 
конкурс број 172-04/19 од 10.04.2019.године који је 
објављен дана 18.04.2019. године у листу „Народне 
новине“ и у складу са чланом 18. Одлуке о оснивању 
Туристичке организације ''Бор'' Бор доставио оснивачу, 
дана 14.05.2019. године Извештај са седнице управног 
одбора за именовање директора на мандатни период од 4 
године, број 275-05/2019 од 10.05.2019.године, са 
комплетно поднетом документацијом на конкурс. Према 
Извештају Управног одбора Туристичке 
организације“Бор“у  Бору  на конкурс се благовремено 
пријавио један кандидат и то:Маја Бакоч, дипломирани 
инжењер менаџмента из Бора.По спроведеној процедури 
конкурса за избор директора Туристичке организације  
„Бор“ Управни одбор Туристичке организације   „Бор“ у 
Бору дао је мишљење  да пријављени кандидат испуњава 
услове за избор директора Туристичке организације   
„Бор“ у Бору. 

На основу Извештаја Управног одбора  Градско 
веће града Бора је, сагласно својим овлашћењима из 
члана 46.Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник РС'', бр.129/07  и 83/14- др.закон), члана 62. 
Статута града Бора (''Службени лист града Бора'', 
бр.3/19), предложио Скупштини града Бора да за 
директора  Туристичке организације „Бор“, именује Мају 
Бакоч, дипломираног инжењера менаџмента, јер 
испуњава услове конкурса. 

 

Скупштина града Бора прихватила је предлог 
Градског већа града Бора и одлучила као у диспозитиву 
овог решења. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 
овог решења може се покренути спор тужбом. Тужба се 
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предаје Вишем суду у Зајечару непосредно или преко 
поште.  

 

Број: 022-68/2019-I 

 У Бору, 4. јуна 2019. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

 

ПРЕДСЕДНИК,  
             Драган Жикић, с.р. 

 24 

На основу члана 40. Статута града Бора 

(''Службени лист града Бора'', бр. 3/19), и члана 14. 
Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом 
одговорношћу ''Бизнис инкубатор центар Бор'' у Бору, 
(''Службени лист општина'' бр. 19/06, 1/07 и 10/07 и 
''Службени лист општине Бор'', бр. 10/08, 6/10, 6/11 и 
9/11), Скупштина града Бора, на седници одржаној 4. 

јуна 2019. године, донела је 

  
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу директора  Друштва са ограниченом 
одговорношћу ''Бизнис инкубатор центар Бор'' у Бору 

 

I 

Разрешава се Анабела Стојановић, 
дипломирани инжењер менаџмента, из Бора, дужности 
директора Друштва са ограниченом одговорношћу 
''Бизнис инкубатор центар Бор'' у Бору, због подношења 
оставке даном доношења овог решења.  
 

II 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 14. Одлуке о оснивању Друштва са 
ограниченом одговорношћу ''Бизнис инкубатор центар 
Бор'' у Бору, (''Службени лист општина'' бр. 19/06, 1/07 и 
10/07 и ''Службени лист општине Бор'', бр. 10/08, 6/10, 
6/11 и 9/11), прописано је да директора Друштва именује 
и разрешава оснивач. 

Скупштина града Бора је Решењем број: 022-

236/2016-I од 21.11.2016. године, (''Службени лист 
општине Бор'' бр. 17/16) именовала Анабелу Стојановић, 

дипломираног инжењера менаџмента из Бора, за 
директора Друштва са ограниченом одговорношћу 
''Бизнис инкубатор центар Бор'' у Бору. 

Анабела Стојановић, дипломирани инжењер 
менаџмента, из Бора, директор Друштва са ограниченом 
одговорношћу ''Бизнис инкубатор центар Бор'' у Бору, 
поднела је оставку на функцију директора, дана 25. 
априла 2019. године. 

Градско веће града Бора је, сагласно својим 
овлашћењима из члана 46. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 83/14-др. Закон и 
47/18) и члана 62. Статута града Бора (''Службени лист 
града Бора'', бр. 3/19), предложило Скупштини града 

Бора да донесе решење о разрешењу директора Друштва 
са ограниченом одговорношћу ''Бизнис инкубатор центар 
Бор'' у Бору. 

 

Скупштина града Бора је прихватила предлог 
Градског већа града Бора и одллучила као у диспозитиву 
овог решења. 

 

 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 
овог решења може се покренути спор, тужбом. Тужба се 

предаје Вишем суду у Зајечару непосредно или преко 
поште. 

 

Број: 022-60/2019-I 

У  Бору, 4. јуна 2019. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА  БОРА 

 

ПРЕДСЕДНИК,  
            Драган Жикић, с.р. 

 

 25                                         

На основу члана 40. Статута града Бора 

(''Службени лист града Бора'', бр. 3/19), и члана 14. 
Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом 
одговорношћу ''Бизнис инкубатор центар Бор'' у Бору, 
(''Службени лист општина'' бр. 19/06, 1/07 и 10/07 и 
''Службени лист општине Бор'', бр. 10/08, 6/10, 6/11 и 
9/11), Скупштина града Бора, на седници одржаној 4. 

јуна 2019. године, донела је 

 
 Р Е Ш Е Њ Е  

о именовању вршиоца дужности директора  Друштва 
са ограниченом одговорношћу ''Бизнис инкубатор 

центар Бор'' у Бору 

 

I 

Именује се Радоица Траиловић, правник из 
Бора, за вршиоца дужности директора Друштва са 
ограниченом одговорношћу ''Бизнис инкубатор центар 
Бор'' у Бору, на период до именовања директора Друштва 
са ограниченом одговорношћу ''Бизнис инкубатор центар 
Бор'' у Бору, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже 
на период од једне године, почев од дана доношења овог 
решења. 

II 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 
Чланом 14. Одлуке о оснивању Друштва са 

ограниченом одговорношћу ''Бизнис инкубатор центар 
Бор'' у Бору, (''Службени лист општина'' бр. 19/06, 1/07 и 
10/07 и ''Службени лист општине Бор'', бр. 10/08, 6/10, 
6/11 и 9/11), прописано је да директора Друштва именује 
и разрешава оснивач. 

Досадашњи директор Друштва са ограниченом 
одговорношћу ''Бизнис инкубатор центар Бор'' у Бору, 

Анабела Стојановић, дипломирани инжењер менаџмента, 
из Бора, разрешена је функције директора Друштва са 
ограниченом одговорношћу ''Бизнис инкубатор центар 
Бор'' у Бору, због подношења оставке. 

Није расписан јавни конкурс за именовање 
директора Друштва са ограниченом одговорношћу 
''Бизнис инкубатор центар Бор'' у Бору, па је потребно да 
неко лице организује рад и руководи процесом рада, 
односно да представља и заступа Друштво са 
ограниченом одговорношћу ''Бизнис инкубатор центар 
Бор'' у Бору, и код таквог стања потребно је именовати 
вршиоца дужности директора Друштва са ограниченом 
одговорношћу ''Бизнис инкубатор центар Бор'' у Бору.  

Градско веће града Бора је, сагласно својим 
овлашћењима из члана 46. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 83/14-др. Закон и 
47/18) и члана 62. Статута града Бора (''Службени лист 
града Бора'', бр. 3/19), предложило је Радоицу 
Траиловића, правника из Бора да се именује за вршиоца 
дужности директора Друштва са ограниченом 
одговорношћу ''Бизнис инкубатор центар Бор'' у Бору. 

Скупштина града Бора је прихватила предлог 
Градског већа града Бора и одллучила као у диспозитиву 
овог решења. 



63   БРОЈ 14                               „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА  БОРА“                                    4. јун 2019.             

 

 

 

  

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 
овог решења може се покренути спор, тужбом. Тужба се 
предаје Вишем суду у Зајечару непосредно или преко 
поште. 

 

Број: 022-93/2019-I 

У  Бору, 4. јуна 2019. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА  БОРА 

ПРЕДСЕДНИК,  
             Драган Жикић, с.р. 

 26 
На основу члана 42. Закона о правима 

пацијената (''Службени гласник РС'', бр. 45/13) и члана 
40. Статута града Бора (''Службени лист града Бора'', бр. 
3/19) Скупштина града  Бора, на седници одржаној 4. 
јуна 2019. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ  

ГРАДА  БОРА                                                                    
 

I 

         Образује се Савет за здравље града Бора ( у 
даљем тексту: Савет) као посебно радно тело Скупштине 
града Бора. 

II 

За чланове Сaвета именују се: 
 

- Јелена Ристић, представник 

локалнесамоуправе;  
- Сашка Милошевић, представник локалне 

самоуправе; 
- Др Душанка Ранковић, представник РФЗО- 

Филијала за  Борски округ; 
- Др мед. Јаворка Станкулић, представник 

здравствене установе; 
- Др мед. Татјана Жикић, представник 

здравствене установе; 
- Дејан Тодоровић, представник удружења 

грађана- из редова пацијената; 
- Зоран Стојковић, представник удружења 

грађана- из редова пацијената; 
- Др Весна Недељковић, представник Завод за 

Јавно здравље „Тимок“ Зајечар и 

- Миодраг Костић, дипл. економиста, 
представник Завода за Јавно здравље „Тимок“ Зајечар. 
 

III 

   Задаци Савета су: 

1. да прати и координира рад установа 
примарне здравствене заштите, чији је оснивач локална 
самоуправа; 

2. спроводи мере у области заштите права 
пацијената и то: 

- разматра приговоре о повреди појединачних 
права пацијената на основу достављених и прикупљених 
доказа и утврђених чињеница; 

- о утврђеним чињеницама обавештава 
подносиоца приговора и директора здравствене установе, 
односно оснивача приватне праксе на коју се приговор 
односи и даје одговарајуће препоруке; 

- разматра извештаје саветника пацијената, 
прати остваривање права пацијената и предлаже мере за 
заштиту и промоцију права пацијената; 

- подноси годишњи извештај о раду и 
предузетим мерама за заштиту права пацијената 
Скупштини града Бора и министарству надлежном за 
послове здравља, а ради информисања и остваривања 
потребе сарадање, извештај доставља и Заштитнику 
грађана; 

- подстиче сарадњу свих здравствених установа 
са територије града Бора и међусекторску сарадњу; 

- прати здравствено стање становништва и 
предлаже мере као и посебне и превентивне програме у 
циљу побољшања; 

- унапређује односе са републичким и 
регионалним институцијама у области здравства, 
установама и организацијама; 

- предузима и друге активности у циљу 
унапређења система здравствене заштите и здравља 
становништва у складу са Пословником о раду Савета. 
 

IV 

     Савет може образовати радна тела којима ће 
поверити вршење одређених стручних  послова за ужа 
подручја деловања, у циљу квалитетнијег спровођења 
активности из оквира своје надлежности.          
                                                           

V 

      Средства за рад Савета обезбеђују се у буџету 
града Бора. 

VI 

  Савет ће на првој (конститутивној) седници 
изабрати председника и заменика председника Савета. 
     Прву (конститутивну) седницу  Савета сазваће 
и њоме руководити до избора председника Савета, 
Градоначелник града Бора. 

 

VII 

       Мандат члановима Савета траје четири године. 
 

VIII 
     У свом начину рада и одлучивања Савет ће 
примењивати Пословник о раду Савета за здравље 
(„Службени лист општине Бор“ број 18/14). 

 

IX 

          Стручне и административно-техничке послове за 
потребе Савета обављаће Градска управа града Бора - 

Одељење за привреду и друштвене делатности.  
 

X 

          Ступањем на снагу овог решења престаје да 
важи Решење о образовању Савета за здравље општине 
Бор (''Службени лист општине Бор'' бр. 19/13 и 2/14). 
 

XI 

    Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се  у „Службеном листу града Бора“. 

 

Број: 020-27/2019-I 

У  Бору, 4. јуна 2019. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА  БОРА 

ПРЕДСЕДНИК,  
              Драган Жикић, с.р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

На основу члана 116. и 117. Закона о основама 
система образовања и васпитања (''Службени гласник 
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РС'', бр.88/17, 27/18 – др. закони и 10/19), члана 136. 

Закона о општем управном поступку (''Службени гласник 
РС'', бр.18/16) и члана 40. Статута града Бора (''Службени 
лист града Бора'', бр.3/19), Скупштина града Бора, на 
седници одржаној дана 4. јуна 2019. године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Школског одбора 

ОШ ''Вук Караџић'' у Бору 

 

I 

 Именују се у Школски одбор ОШ ''Вук 
Караџић'' у Бору, за чланове:  
 

1. Сузана Цветковић, представник запослених, 
2. Радица Волановић, представник запослених,  
3. Боран Милићевић, представник запослених, 
4. Емина Јовановић, представник родитеља, 
5. Горан Урошевић, представник родитеља, 
6. Славиша Радисављевић, представник родитеља, 
7.Никола Стојковић, представник локалне  

самоуправе, 
         8. Никола Пешић, представник локалне самоуправе, 
         9.Нина Пан калујић, представник локалне 
самоуправе. 

II 

 Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
об јавиће се у ''Службеном листу града Бора''. 
 

III 

 Мандат именованих чланова траје четири 
године. 

О б р а з л о ж е њ е 

Законом о основама система образовања и 
васпитања, у члану 116. одређено је да чланове органа 
управљања установе именује и разрешава скупштина 
јединице локалне самоуправе, а председника бирају 

чланови већином гласова од укупног броја чланова 
органа управљања. Орган управљања чине по три 
представника из реда запослених у установи, родитеља, 
односно других законских заступника и три 
представника на предлог јединице локалне самоуправе. 
Чланове органа управљања из реда запослених предлаже 
васпитно-образовно, односно наставничко веће, а из реда 
родитеља – савет родитеља тајним изјашњавањем. Истим 
чланом у ставу 13. одређено је да скупштина јединице 
локалне самоуправе доноси решење о именовању органа 
управљања.  

ОШ ''Вук Караџић'' у Бору, је актом број:1434 
од 25.9.2018.године доставила предлог Наставничког 
већа и Савета родитеља, као овлашћених предлагача, a 

Градско веће града Бора, као овлашћени предлагач је 
предложило представнике локалне самоуправе, за 
чланове Школског одбора у новом сазиву. 

Увидом у Извештаје Полицијске управе у Бору, 
утврђено је да именовани нису осуђивани за кривична 
дела утврђена у члану 116. став 9. тачка 1) Закона о 
основама система образовања и васпитања (''Службени 
гласник РС'', бр.88/17 и 27/18 – др. закони и 10/19).  

С обзиром да су овлашћени предлагачи 
предложили кандидате за чланове Школског одбора, 
Скупштина града Бора одлучила је као у диспозитиву 
овог решења.  

 

Поука о правном средству: Против овог 
решења може се покренути управни спор, тужбом, у року 
од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се 
предаје Управном суду у Београду непосредно или преко 
поште. 
 

Број: 022-186/2018-I 

У Бору, 4. јуна 2019. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

 

ПРЕДСЕДНИК,  
             Драган Жикић, с.р. 

 28 
На основу члана 116. и 117. Закона о основама 

система образовања и васпитања (''Службени гласник 
РС'', бр.88/17, 27/18 – др. закони и 10/19), члана 136. 

Закона о општем управном поступку (''Службени гласник 
РС'', бр.18/16) и члана 40. Статута града Бора (''Службени 
лист града Бора'', бр.3/19), Скупштина града Бора, на 
седници одржаној дана 4. јуна 2019. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу чланова Школског одбора  
ОШ ''Ђура Јакшић'' у Кривељу 

 

I 

Разрешавају се дужности члана Школског 
одбора ОШ ''Ђура Јакшић'' у Кривељу:  
 

1.Мирјана Божић – Кузмановић, представник 
запослених и  

2.Дејан Јанкуцић, представник локалне 
самоуправе.  

II 

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

О б р а з л о ж е њ е 

Законом о основама система образовања и 
васпитања, у члану 116. став 2. одређено је да орган 
управљања чине по три представника из реда запослених 
у установи, родитеља, односно других законских 
заступника и три представника на предлог јединице 
локалне самоуправе. Истим чланом, у ставу 5. одређено 
је да чланове органа управљања установе именује и 
разрешава скупштина јединица локалне самоуправе, а 
председника бирају чланови већином гласова од укупног 
броја чланова органа управљања. 

Скупштина општине Бор је Решењем број:022-

166/2018-I од 20.8.2018.године (''Службени лист града 
Бора'', бр.5/18) именовала Мирјану Божић – Кузмановић 
као представника запослених и Дејана Јанкуцића као 
представника локалне самоуправе за чланове Школског 
одбора ОШ ''Ђура Јакшић'' у Кривељу.  

ОШ ''Ђура Јакшић'' у Кривељу је актом бр.437 
од 8.10.2018.године обавестила Скупштину града Бора да 
је Мирјана Божић – Кузмановић, представник 
запослених, 1.9.2018.године напустила школу и 
засновала радни однос у другој школи. За Дејана 
Јанкуцића, представника локалне самоуправе, 
установљено је да је родитељ детета које похађа ову 
школу и самим тим заступа интересе више структура. 

Законом о основама система образовања и 
васпитања, у члану 117. став 3. тачка 4) и 5) одређено је 
да ће скупштина јединице локалне самоуправе 
разрешити, пре истека мандата, поједине чланове, 
укључујући и председника или орган управљања 
установе, у случају да се покрене иницијатива за 
разрешење члана органа управљања на предлог 
овлашћеног предлагача, односно због престанка основа 
по којем је именован у орган управљања и уколико 
наступе услови из члана 116. став 9. Закона. У члану 116. 
став 9. тачка 2) одређено је да у орган управљања не 
може бити именовано лице које би могло да заступа 
интересе више структура (родитеља, односно других 
законских заступника, запослених у установи, 
представника јединице локалне самоуправе), осим 
чланова синдиката. 
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Имајући у виду напред наведено, Скупштина 
града Бора је одлучила као у диспозитиву овог решења. 

 

Поука о правном средству: Против овог 
решења може се покренути управни спор, тужбом, у року 
од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се 
предаје Управном суду у Београду непосредно или преко 
поште.  
 

Број: 022-189/2018-I  

У Бору, 4. јуна 2019. године  
 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

 

ПРЕДСЕДНИК,  
            Драган Жикић, с.р. 

29      
На основу члана 116. и 117. Закона о основама 

система образовања и васпитања (''Службени гласник 
РС'', бр.88/17, 27/18 – др. закони и 10/19), члана 136. 

Закона о општем управном поступку (''Службени гласник 
РС'', бр.18/16) и члана 40. Статута града Бора (''Службени 
лист града Бора'', бр.3/19), Скупштина града Бора, на 
седници одржаној 4. јуна  2019. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Школског одбора  
ОШ ''Ђура Јакшић'' у Кривељу 

 

I 

У Школски одбор ОШ ''Ђура Јакшић'' у 
Кривељу, именују се за члана:  

 

1. Гордана Терзић, представник запослених и 

2. Драгана Трујановић, представник локалне 
самоуправе.  

II 

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

 

III 

 Мандат именованима траје до истека мандата 
Школског одбора који је именован Решењем број:022-

166/2018-I од 20.8.2018.године (''Службени лист града 
Бора'', бр.5/18). 
 

О б р а з л о ж е њ е 

Законом о основама система образовања и 
васпитања, у члану 116. одређено је да чланове органа 
управљања установе именује и разрешава скупштина 
јединице локалне самоуправе, а председника бирају 
чланови већином гласова од укупног броја чланова 
органа управљања. Орган управљања чине по три 
представника из реда запослених у установи, родитеља, 
односно других законских заступника и три 
представника на предлог јединице локалне самоуправе. 
Чланове органа управљања из реда запослених предлаже 
васпитно - образовно, односно наставничко веће, а из 
реда родитеља - савет родитеља тајним изјашњавањем. 
Истим чланом у ставу 13. одређено је да скупштина 
јединице локалне самоуправе доноси решење о 
именовању органа управљања.  

ОШ ''Ђура Јакшић'' у Кривељу, је актом бр. 437 
од 8.10.2018.године, доставила предлог Наставничког 
већа, као овлашћеног предлагача,  за именовање новог 
члана Школског одбора, Гордане Терзић, као 
представника запослених, уместо Мирјане Божић – 

Кузмановић, јер је разрешњна дужности на основу члана 
117. став 3. тачка 4), a Градско веће града Бора, као 
овлашћени предлагач, предложило је Драгану 
Трујановић за новог члана Школског одбора, као 

представника локалне самоуправе, уместо  Дејана 
Јанкуцића, који је разрешен дужности на основу члана 
117. став 3. тачка 5) Закона о основама система 
образовања и васпитања. 

Увидом у Извештаје Полицијске управе Бор, 
утврђено је да именованe нису осуђивани за кривична 
дела утврђена у члану 116. став 9. тачка 1) Закона о 
основама система образовања и васпитања (''Службени 
гласник РС'', бр.88/17 и 27/18 – др. закони и 10/19).  

С обзиром да су овлашћени предлагачи 
предложили кандидате за чланове Школског одбора, 
Скупштина града Бора одлучила је као у диспозитиву 
овог решења.  
 

Поука о правном средству: Против овог 
решења може се покренути управни спор, тужбом, у року 
од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се 
предаје Управном суду у Београду непосредно или преко 
поште.  
 

Број: 022-94/2019-I  

У Бору, 4. јуна 2019. године  
 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

 

ПРЕДСЕДНИК,  
              Драган Жикић, с.р. 
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На основу члана 52., 53., 55. и 60. Закона о водама ('' Службени гласник РС'', бр. 30/10, 93/12, 101/16 и 95/18), члана 
40. Статута града  Бора (''Службени лист града Бора'', бр. 3/19) и мишљења ЈВП „Србијаводе“, број 3008/1 од 24.04.2019. 
године, Скупштина града Бора на седници одржаној  4. јуна 2019. године, донела је 

 

 

О П Е Р А Т И В Н И   П Л А Н 

ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

БОРА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

 

Одбрана од поплава изазваних појавом повишених и бујичних вода (у даљем тексту: одбрана од поплава) на 
територији града Бора, организује се и спроводи у складу са чланом 53. и чланом 55. Закона о водама («Службени гласник 
РС», број 30/10, 93/12 и 101/16),  Наредбом о утврђивању Оперативног плана за одбрану од поплава за 2019. годину 
(„Службени гласник РС“бр. 14/19), Одлуком о утврђивању пописа вода I реда («Службени гласник РС», број 83/10), 
Проценом угрожености за територију града Бора и овим Планом. 
Овим Планом обухваћена је одбрана од поплава, читаве територије града Бора, сем делова који су обухваћени оперативним 
планом одбране од поплава за воде I реда (Борско језеро, Тимок, Злотска река, Брестовачка река, Борска река), који 
припрема ЈВП „Србијаводе“, а доноси га Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде. 
 

ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ И ПРИРОДНИ ЧИНИОЦИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Топографско- географске карактеристике 

 

Бор се налази на истоку Републике Србије, између општина Зајечар, Неготин, Мајданпек, Жагубица, Деспотовац и Бољевац. 
Карактеристична је близина границе са Бугарском и Румунијом. Налази се на 440 5’ северне ширине и 220 6’ источне 
дужине, на надморској висини 370-450м. Настао је на месту села Бор, у долини Борске реке. Већи део територије је брдско-

планински. Припада сливу Тимока, односно Дунава. Град Бор припада Борском округу и заузима површину од 856 км,2, на 
којој живи 48.615 становника (према попису из 2011. године) или 57 становника на км2. 
Веза са главним путним правцем - аутопут Е-75 (Београд - Скопље) је могућа преко 4 путна правца и то: пут преко Бољевца 
и Параћина дужине 87 км; пут преко Зајечара, Књажевца и Ниша дужине 150 км; пут преко Жагубице, Кучева и Пожаревца 
дужине око 158 км и пут преко Заграђа и Милошеве куле дужине око 205 км. 
Западни део града Бора  припада планинском комплексу Јужног Кучаја. Својом атрактивношћу и разноврсношћу 
површинских облика рељефа истиче се планинска висораван Дубашница, површине 82 km2. Реке које пониру на западној 
површи Дубашнице (Дубашница, Демизлок, Бојала, Микуљска и Појенска река) извиру на источном ободу, на контакту 
кречњачких и вулканских стена. Изузетно квалитетна вода за пиће се користи за водоснабдевање становника Бора. Злотске 
пећине и кањон Злотске реке поред природних лепота одликује присуство ретких врста флоре и фауне. До сада је истражено 
116 пећина и 14 јама. За туристичке посете уређена је Лазарева пећина 

Источни део захватају планине: Стол, Мали и Велики Крш, Дели Јован и Горњанска висораван. Површина ових кречњачких 
гребена и простора износи око 50 км2. На овом простору истражено је 88 пећина и 14 јама.  
Према подацима из Локалног еколошког акционог плана на територији града Бора заштићено је само подручје Лазаревог 
кањона са пећинама као споменик природе (управљач Србија шуме), подручје Брестовачке бање као културно-амбијентална 
целина (управљач Туристичка организација града Бора). Завод за заштиту природе Србије је 2014. године израдио студију 
заштите «Споменик природе геолошка стаза у Брестовачкој бањи», али још увек није одређен управљач. 
Донет је  Просторни план подручја  посебне намене природног добра Бељаница – Кучај.  
Шумско земљиште захвата 43.098 hа града. Од укупне површине града Бора, 86% је под изразитим антропогеним утицајем а 
14% је простор очуване природе. Брестовачка бања - лековита својства њених вода, Борско језеро и Црни врх су локалитети 
за одмор, рекреацију, спорт, лов итд.  
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Хидрографске карактеристике 

 

У хидрографском погледу подручје града Бора припада сливу Тимока. Највећи водотоци овог подручја су Тимок, Црни 
Тимок, Злотска река са притокама, Брестовачка река, Шарбановачка река, Борска река, Кривељска река и Равна река, у које 
се уливају мнобројни потоци сталног или повременог тока воде. 
Наведени водотоци се одликују малим протоком и неуједначеним водостајима, а користе се за наводњавање и 
водоснабдевање, изузев Борске реке, која је затрована. 
Борско језеро је вештачко језеро настало акумулацијом вода речице Ваља Жони, Марецове реке и дела слива Злотске реке. 
Захвата површину од 30 хектара, а дубина језера достиже 52 метра. У време максималног водостаја у језеро стаје 12 
милиона кубних метара воде. Ово језеро има вишенаменски карактер: водоснабдевање погона РТБ-а и туризам (купање и 
риболов). 
 

 

 

Климатске карактеристике 

 

 Град Бор има умерено-континенталну семихумидну климу, са доминантним западним и северозападним 
ветровима, уз знатно учешће источног ветра и високим учешћем тишине, са хладнијим зимама и натпросечно већим снегом 
на планинама. Због интезивног развоја рударства, металургије бакра и друге индустрије, неповољни агенси из ових 
делатности су, захваљујући ружи ветрова, утицали на изложеност земљишта њиховом деловању, и то највише у КО Бор, 
Оштрељ, Кривељ, Слатина и Доња Бела Река. 
 

Падавине 

 Средње годишње вредности влажности ваздуха крећу се око 70%. Годишњи режим влажности показује максимум 
у зимским месецима и минимум лети (јули, август). 
 

РЕЛАТИВНА ВЛАЖНОСТ ВАЗДУХА (%) 
 

Год./мес. 
 

   I II  III  IV  V   VI   VII  VIII   IX   X   XI  XII Сред.вред. 

2003. 88 80 65 65 62 62 63 52 71 81 83 84      71 

2004 81 74 69 66 67 73 64 69 70 85 83 86      74 

2005 77 80 71 64 71 66 75 76 81 77 82 84      75 

2006 81 78 69 66 60 65 61 68 69 73 77 79      71 

2007 69 79 66 47 67 62 43 67 71 81 79 86      68 

2008 82 71 62 64 61 64 56 54 68 75 82 84      69 

2009 81 75 68 57 52 56 55 55 64 76 75 86      67 

2010 83 75 69 65 76 79 74 72 74 80 80 82      76 

2011 81 78 75 56 56 57 56 50 47 62 76 78      64 

2012 77 78 59 67 74 53 44 50 48 67 88 84      66 

2013 81 86 76 55 53 57 46 50 54 72 84 81      66 

Ср.вред. 80 78 68 61 64 63 58 60 65 75 81 83  

 

СРЕДЊЕ МЕСЕЧНЕ КОЛИЧИНЕ ПАДАВИНА (mm/m2) 
 

Год/мес. 
 

   I II  III  IV  V   VI   VII  VIII   IX   X   XI  XII Збир 

2003. 68.3 25.8  3.4 58.8 82.5 29.3 45.8 7.8 42.5 86.6 19.6 46.1 516.2 

2004 72.1 43.1 30.5 47.4 86.2   86 22 23.1 50.2 45.1 83.5 24 613.2 

2005 46.8 68.7 14.6 34.7 37.7 31.6 36.8 81.8   8.8 43 50.8 62.8 518.1 

2006 53.1 77.5 49.4 60.5 25.3 158.6 82.8 66.3 25.6 13.4 21.4 45.5 679.4 

2007 33.0 36.0 26.9 11.6 104.3 58.2 4.1 120.8 39.6 132.9 113.5 32.3 713.2 

2008 44.8 6.8 41.9 50.6 5.8 63.0 39.4 55.0 115.9 28.0 27.1 151.2 629.5 

2009 61.2 47.0 47.4 18.5 73.4 123.0 48.2 38.7 51.4 94.7 125.7 131.2 860.4 

2010 84.9 131.0 47.4 62.6 70.6 75.3 77.3 18.6 36.4 103.1 109.7 89.1 906.0 

2011 24.4 88.7 49.4 12.4 46.1 25.2 58.0 19.5 12.5 15.6 1.4 26.6 379.8 

2012 72.8 82.5 1.8 61.3 166.3 12.1 62.1 17.5 7.4 62.9 39.5 87.3 673.5 

2013 49.9 420.3 86.7 29.1 60.3 11.6 5.1 13.2 54.5 44.9 75.6 1.4 852.6 

Ср.вред. 55.6 93.4 36.3 40.7 69.0 61.3 43.8 42.0 40.4 60.9 60.7 63.4  

 

Температура ваздуха 

 

СРЕДЊЕ МЕСЕЧНЕ ТЕМПЕРАТУРЕ 

 

Год/мес. 
 

   I II  III  IV  V   VI   VII  VIII   IX   X   XI  XII Ср.вр 

2003. -1.2 -4.2 4.6 9.4 19.2 22.2 21.7 24.5 15.4 8.8 6.5 0.5 10.7 

2004 -3.7 1.7 6 11.3 14.1 19.5 21.8 21.1 15.7 12.1 5.8 1.2 10.6 

2005 1.2 -2.7 3.6 10.4 16 18.4 22 19.5 16.7 10.2 3.6 0.9 10.0 

2006 -3.6 -0.8 4.3 10.7 15.4 17.3 21.6 19.8 16 12.3 6.1 2.9 10.2 
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2007 5.4 3.9 7.3 12.8 16.7 24.1 24.7 21.9 14.7 9.6 3.1 -0.9 11.9 

2008 -1.9 3.5 7.6 12.0 17.0 20.8 21.6 23.2 15.0 11.9 5.4 0.9 11.4 

2009 -1.0 0.4 5.1 12.0 17.2 19.3 21.9 21.9 17.4 10.4 7.6 0.8 11.1 

2010 -3.0 -0.1 5.0 12.0 15.9 19.5 22.2 22.9 16.3 7.4 9.2 -1.1 10.5 

2011 -0.1 -1.1 4.5 12.0 15.5 19.9 21.8 22.4 20.3 10.0 2.6 2.8 10.9 

2012 -0.5 -5.3 7.5 12.6 15.7 22.3 25.1 23.6 19.3 11.6 6.5 -1.1 11.4 

2013 0.1 1.6 3.2 12.9 17.5 19.9 22.5 23.7 15.7 11.4 6.8 0.1 11.3 

Ср.вред. -0.8 -0.3 5.3 11.9 16.4 20.3 22.4 22.2 16.6 10.5 5.7 0.6  

 

3.НАСЕЉА, СТАНОВНИШТВО, ИНФРАСТРУКТУРА, ЗАШТИЋЕНА ДОБРА, 
ПОЉОПРИВРЕДА И ЗАГАЂИВАЧИ 

 

3.1. Насеља и стамбене целине, становништво 

На простору територије града од 856 км2 живи 48.615 становника (према попису из 2011. године), што представља малу 
густину насељености од 56,7 становника по 1 км2. Град   Бор се састоји од централног насеља и седишта града – градског 
насеља Бор и 12 села: Горњане, Танда, Лука, Кривељ, Бучје, Оштрељ, Доња Бела Река, Брестовац, Слатина, Злот, 
Шарбановац и Метовница. У селима борске општине евидентирано је 14.455 становника, док у граду живи 34.160 
становника. 
Доминантан број становника спада у категорију радно-способног становништва (од 15 до 64 година старости) који износи 
34.718 (69,83%) 

 

3.2. Изворишта и водоводни системи 

Постојећа изворишта за снабдевање водом града Бора и села Брестовац, Доња Бела Река, Злот, Кривељ, Оштрељ и Слатина 
су: Мрљиш (регионални водосистем), Сурдуп, Кривељ и Злотска изворишта 

Извориште “Мрљиш“ је у склопу Регионалног водосистема „Боговина“ Бор. У циљу решавања проблема недостатка здраве 
пијаће воде за становништво и за индустрију општина Бор и Бољевац експлоатација подземних вода са изворишта 
„Мрљиш“ почела је августа 2002. године када је и завршена I фаза (прелазно решење) изградње Регионалног водосистема 
„Боговина“ Бор.  
Вода која се експлоатише из подземних извора је у количини од 150 лит/с, а максимална производња воде је 240 лит/с. 
      Главни пројекат бране и акумулације „Боговина“, као и Пројекат постројења за пречишћавање воде завршен је током 
2005. године. 
Изградњом вишенаменске акумулације „Боговина“ Бор обезбедило би се прихватање и трансформација поплавних таласа 
чиме би се многоструко умањиле штете од поплава у општинама Бор, Бољевац и Зајечар  
Извориште Кривељска Бањица се налази 6 км северно од Бора у непосредној близини насеља Велики Кривељ. Минимална 

 

Злотска изворишта се налазе у сливу Злотске и Бељевинске реке, 11 км од Бора ка југо-западу. Сем ових каптираних 
изворишта изграђено је и неколико бунара. Минимална издашност водоснабдевања из овог правца је 110 лит/с а максимална 

 

Изворишта Сурдуп, Кривељска бањица и Злотска су крашког карактера, што значи да имају велике осцилације у 
минималним и максималним количинама воде за експлотацију и директно зависе од количине падавина. Цевоводи 
наведених изворишта су од ливено-гвоздених, челичних и азбест-цементних цеви. 

-700. 

-500 и у мањем проценту су заступљени мањи пречници. Материјал коришћен за 
цевовод су ливено-гвоздене цеви, челичне и азбест-  

Покривеност у граду је 100% и постоје три висинске зоне (трећа највиша зона има мали број корисника) док у сеоском 
подручју које снабдева ЈКП ''Водовод'' водом покривеност је 82% домаћинстава. Водоводна мрежа је стара око 40-50 година 
и не постоје никакви филтерски слојеви система да би се избегло замућење воде при обилним кишама. 
Села која нису повезана на градски водовод су: Бучје, Горњане, Лука, Метовница, Шарбановaц (85% сеоских домаћинстава 
је прикључена) и Танда. У селу Бучје прикључено је око 135 од 191 домаћинстава на локални водовод. У селу Горњане од 
432 домаћинства 80 је прикључено на локални водовод. У селу Лука, од 193 домаћинстава, 150 је прикључено на локални 
водовод. У селу Метовница постоји сеоски водовод а користе га школа, амбуланта, месна канцеларија, пошта и други, али 
домаћинства не користе воду из локалног водовода. У селу Шарбановац је у току изградња локалног водовода и воду из тог 
водовода користе око 350 од 572 домаћинстава. У селу Танда прикључено је 27 од 137 домаћинстава на локални водовод. 
Део села Метовница прикључен је на градски водовод (око 45 домаћинстава). 
Локалним сеоским водоводима не управља ЈКП ''Водовод'' већ месне заједнице. 
Главни проблеми водоводног система су дотрајалост, недовољно одржавање (велики губици воде из цевовода - преко 50%) 
и велики утрошак електричне енергије обзиром да се вода из свих праваца доводи препумпавањем. Последица је да цена 
продатог кубика воде не прати цену произведеног и дистрибуираног кубика воде. Потребна је хитна реконструкција 
критичних деоница водоводног система, замена старих цеви, улагање у побољшање енергетске ефикасности система, 
опрему за детекцију губитака а могућа је и потреба за изградњом нових резервора.  
 

3.3. Канализациони системи 

Канализациона мрежа је већим делом сепаратна (83%) а мањим делом комбинована (17%). Највећи профили су за 
- -300mm. Покривеност у самом граду је око 90-95%. 

Нису покривена нека подручја на периферији града. Села немају канализацију и користе сопствене септичке јаме. Профили 
кроз које пролази канализациона вода нису добро димензионисани, јер се град брзо ширио у ранијем периоду, тако се 
дешава да пропусна моћ није довољна и јављају се честа загушења. Често долази до изливања отпадне воде. Постоје и 
нелегални прикључци који изазивају зачепљења у систему. У самом граду не постоји никакав третман отпадне воде и она се 
директно улива у градски колектор, а одатле у Борску реку што изазива велико загађење. У насељу Бањско Поље постоји 
биодисков за пречишћавање комуналне воде капацитета 1000 ЕС. 
Потребно је урадити реконструкцију канализационог система у граду (променити профиле на критичним трасама), одвојити 
отпадну од атмосферске воде, пројектовати и изградити систем за пречишћавање отпадних вода из града и индустрије. 
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У току 2004. године израђен је Генерални пројекат каналисања и пречишћавања комуналних отпадних вода Бора са израдом 
претходне студије оправданости која је дала техничка решења и процену вредности те инвестиције. 
 

3.4. Пољопривреда 

Укупна површина града Бора је 85.348 ha, од чега пољопривредно земљиште чини 39.294 ha (46 %), шумско земљиште 
38.406 ha (45 %) и неплодно 7.648 ha (9 %). 
На територији града Бора доминантни типови земљишта су смеђа кисела земљишта (углавном у Брестовцу, Кривељу, 
Горњану, Танди, Луки) и смоница (углавном у Метовници, Слатини и Шарбановцу). Присутни су и рендзина (у Злоту) и на 
малој површини алувијална земљишта (поред Тимока и других водотокова) и псеудоглеј (Танда, Злот). Уопште узевши, 
квалитет земљишта је веома слаб због врло плитког педолошког слоја на кречњачким и андензитским стенама. 
На територији града Бора постоји више хиљада хектара деградираног пољопривредног земљишта. Наведено земљиште се 
налази највећим делом у близини фирме Zi Jin Copper Bor (некадашњи РТБ Бор), из чијих погона су деценијама испуштане 
огромне количине отпадних вода и гасова, а један део пољопривредног земљишта је уништен формирањем депонија 
раскривки и флотацијских јаловишта. Наведена јаловишта би требало, током следећих пар година, да се рекултивишу, 
односно да на истима заживи биљни свет. Ово се очекује на основу програма рекултивације јаловишта, као једне од 
компоненти пројекта изградње нове топионице и фабрике сумпорне киселине у Бору. 
Борска река је мртва, тј. у истој нема живих организама. Обала (у просеку десетак метара са сваке стране реке) је јако 
затрована и без вегетације је или са јако ретком вегетацијом, како у погледу броја биљака тако и у погледу броја врста. 
Борска река се улива у Тимок. 
На територији града Бора нема изграђених система за наводњавање и одводњавање (канали и други водопривредни 
објекти). Наводњава се свега око 100 ha, заливањем земљишта водом из Тимока и других водотокова помоћу 
пумпи/слободним падом и заливањем земљишта из микроакумулација. Наводњавају се углавном баште у затвореном и 
отвореном простору и понеки воћњак. Треба напоменути да су суше веома честе.  
Ерозивна подручја на територији града Бора евидентирана су у Просторном плану града Бора, у књизи I Стратешки део 
плана, у делу 1.Коришћење, уређење и заштита природних система и ресурса, у поглављу 1.2.Пољопривредно земљиште 
(„Службени лист Општине Бор“, број 3/2014), при чему нису предвиђене мере и заштитни радови. 
 

3.5. Депоније и загађивачи 

Смеће се сакупља и одвози два пута недељно са територије града и једанпут недељно из приградских насеља и месних 
заједница на градску депонију.  
Поред градске депоније често се формирају мини локалне депоније. Одељење за планирање и развој града Бора организује 
једном месечно чишћење тих дивљих депонија, а по потреби и чешће, и у тим акцијама се извезе око 2500 м3/год. отпада. 
Поред те акције, постоји јесење и пролећно чишћење града у којима се извезе око 2000 м3/год. отпада. 
Град Бор поседује Локални еколошки акциони план, који спроводи Канцеларија за заштиту животне средине Градске управе 
Бор, а Усвојен је и Локални план управљања отпадом за територију општине Бор (2010-2020. год.). 
            Веома лоше стање животне средине у Бору и околини проузроковано је развојем рударства и металургије фирме РТБ, 
без адекватних технолошко-еколошких перформанси. Главни узроци и облици угрожавања животне средине су: рударство 
са површинским коповима, одлагалиштима раскривке и флотацијским јаловиштима којима се заузима пољопривредно 
земљиште и мења морфологија терена, уз стварање индустријског отпада, загађење вода, земљишта и ваздуха; флотација 
која загађује воде; металургија са топионицом која загађује ваздух сумпор-диоксидом  и прашином са тешким металима и 
арсеном (од 2016. године почела је са радом нова топионица и фабрика сумпорне киселине чиме је емисија отпадних 
материја у атмосферу знатно смањена), стварајући индустријски отпад, односно са погонима сумпорне киселине, 
електролизе и др. у којима се стварају отпадне воде; индустријски објекти са фабрикама прераде метала, лак жице и др. које 
емитују прашину, органска једињења и стварају отпадне воде; енергетски објекти са топланом-енерганом која емитује 
прашину, чађ, сумпор-диоксид и др.; саобраћај који загађује ваздух и ствара буку; пољопривреда (у мањем обиму) 
коришћењем пестицида и вештачког ђубрива, као и стварањем отпада. Воде су угрожене у свим водотоцима низводно од 
погона фирме Zi Jin Copper Bor (некадашњи РТБ Бор) и осталих индустрија, а Борска река је индустријски колектор. 
             Водотокови су угрожени и комуналним отпадним водама (3,002.855 m 3 отпадне воде у граду годишње) које се 
упуштају без пречишћавања.  
             Очувани водотокови су само у западном и северном делу општине. Земљиште у Бору и непосредној околини 
угрожено је садржајем бакра (који се највише акумулира у корену биљака), посебно у катастарским општинама Оштрељ, 
Слатина и Бучје, док је у осталим просторима близу граничних вредности. Отпад у општини са 99,95% потиче од рударства 
и металургије, а осталих 0,05 % (51.732m3 у 2003.) чини отпад који потиче од домаћинстава (60%), индустрије (30%) и 
пољопривреде (10%).  

              Ризик од индустријских/хемијских удеса постоји првенствено код објеката фирме ZiJin Copper Bor (некадашњи РТБ 
Бор) - флотација и флотацијских јаловишта В. Кривељ и Бор, погона Топионице, погона електролитичке рафинације, погона 
сумпорне киселине и средстава транспорта за превоз опасних материја.  
 

4. ОПШТИ ПРИКАЗ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ, ДЕФИНИСАЊЕ ФАЗА 
ОДБРАНЕ, ОВЛАШЋЕЊА И ДУЖНОСТИ 

 

4.1. Организација одбране од поплава на подручју града 

На територији града Бора одбраном од поплава руководи Градски штаб за ванредне ситуације. 
 

Градски  штаб за ванредне ситуације  
 Руководи и координира учешће свих субјеката у одбрани од поплава на водама II реда , у синхронизованом 
спровођењу свих планираних мера заштите од вода. 
Командант Градског штаба за ванредне ситуације је  Руководилац за одбрану од поплава, а заменик Руководиоца за одбрану 
од поплава је заменик команданта Градског штаба за ванредне ситуације или члан Градског штаба за ванредне ситуације 
кога одреди командант. 
 

  У току одбране од поплава, штаб је у пуној приправности. 
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  За време одбране од поплава штаб непрекидно размењује информације од значаја за интегрално 
управљање одбраном од поплава на водама II реда са јавним водопривредним предузећем ЈВП''Србијаводе'', РЈ  „Неготин“ 

Неготин , надлежним за спровођење одбране од поплава на водама I реда на територији града Бора.  
 

Градски штаб врши следеће послове (по фазама у току одбране): 
Фаза 1: Припрема за одбрану од поплава: 
1/1. Усваја планове рада. 
1/2. Обезбеђује услове за имплементацију плана код свих градских  субјеката; 
1/3. У случају да постоји потреба, врши усаглашавање оперативног плана града са општим 

и оперативним планом вишег реда. 
1/4. Организује у сарадњи са другим субјектима и спроводи програм мера и активности за  
обезбеђење прихватних центара за прихват људи и имовине у ванредним условима. 
1/5. Прати реализацију радова у складу са усвојеним плановима рада. 
 

Фаза 2: Ванредна одбрана од поплава: 
2/1. Координира активности са задуженима за одбрану од поплава на потребним  нивоима. 
2/2. Издаје наредбу о предузимању мера за спречавање поплава, које се односе на  
ангажовање радне снаге, механизације и других средстава и др. 
2/3. Издаје наредбу о предузимању мера за заштиту здравља људи и добара, које се односе  
на ангажовање радне снаге, механизације и других средстава и др. 
Фаза 3: Ванредна ситуација: 
3/1. У случајевима када постојећи и планирани одбрамбени систем није довољан и прети  
изливање воде и налет бујице, градоначелник, на предлог Градског штаба за ванредне ситуације, проглашава ванредну 
ситуацију на територији града или делу територије града. 
3/2. Организује, руководи и координира спровођење програма евакуације становништва до  
прихватних центара уз благовремено обавештавање (центри за обавештавање и узбуњивање) и упозоравања јавности на 
опасност од поплава 

Фаза 4: Отклањање последица поплава: 
4/1. Обезбеђује услове за спровођење мера и руководи активностима и радовима на  
отклањању последица поплава по престанку опасности, 
4/2. Обезбеђује услове за контакт са институцијама за благовремено пружање финансијске  
и материјалне помоћи угроженом становништву и привреди на подручју града. 
 4/3.  Води евиденцију о предузетим радовима, мерама и утрошеним средствима у току одбране и отклањања 
последица поплава и доставља их јавном водопривредном предузећу ЈВП''Србијаводе'', ВПЦ ''Сава-Дунав“ Београд, Радној 
јединици „Неготин“ Неготин и другим заинтересовним/надлежним органима. 
 

Преглед чланова Градског штаба за ванредне ситуације града Бора 

 

Ре
д.

бр
.  Презиме и име  Дужност у Штабу  

Телефон  

На радном месту  У стану  Мобилни  

1  2  3  7  8  9  

1. Александар Миликић Командант штаба 
423980 

 0602727000 

 

2. 
Миодраг 

Марковић 
Начелник штаба 427575  

0648920624 

 

3. Драган Жикић Члан  2496316 
0648837278 

0602727003 

4. Милан Стојановић Члан 428881  0604433863 

5. Љубинка Јелић Члан 423179  0602727027 

6. 
Бранислав 

Стојадиновић 
Члан 

422444 

455030 
 

0648926008 

 

7. Милутин Симић Члан 423167  0668787591 

8. Далибор Орсовановић Члан 432224  
0602727777 

 

9. Добрица Ђурић Члан 421996 426544 0642783000 

10. Горан Павић Члан 421150  0648833643 

11. Владан Нововић Члан 424587  
0600308800 

 

12. Др Весна Радосављевић Члан 
432777 

435668 
249-6550 0638292320 

13. Дејан Стојчић Члан 421721  0638080220 
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14. Мирољуб Николић Члан 
425999 

425190 
 0648376087 

15. 
Иван 

 Јанковић 
Члан 422444 434845 0648923882 

16. Др Горан Јоксимовић Члан 
422777 

458040 
427727 0698864101 

17. Јовица Радисављевић Члан  2496896 
0648178010 

 

18. Топлица Марјановић Члан 423874  
0648178525 

 

19. Владимир Јаношевић Члан 423874  
0648178501 

 

20. Драган Рајић Члан 444760 442488 0631077790 

21. Зоран Стојковић Члан 433575  0648408138 

22. Дејан Радовановић Члан  2441213 
063405317   

0631027832 

23. Љубиша Репеђић Члан 427313  0602727011 

  

Општински штаб за ванредне ситуације општине Бор је донео Закључак о формирању стручно-оперативних тимова за 
заштиту и спасавање на територији општине Бор, број 217-11/2018 од 30.05.2018. године, при чему су, поред осталих, 
формирани: 
1. стручно-оперативни тим за заштиту од поплава, у саставу: 
- руководилац тима Далибор Орсовановић 

- члан тима Горан Павић 

- члан тима Славиша Фришковић 

  2. стручно-оперативни тим за спровођење евакуације 

  - руководилац тима Данијел Алексић 

- члан тима Драган Ранђић 

- члан тима Драган Рајић 

3. стручно-оперативни тим за хигијенско-епидемиолошке мере 

- руководилац тима др Јаворка Станкулић 

- члан тима др Станиша Лазић 

- члан тима др вет мед Бранислав Иванић 

4. стручно-оперативни тим за асанацију терена 

- руководилац тима Далибор Орсовановић 

- члан тима др вет мед Бранислав Иванић 

- члан тима др Станиша Лазић 

Стручно-оперативни тимови имају задатак да у случају потребе, на захтев Општинског/Градског штаба за ванредне 
ситуације пруже стручну помоћ у области за коју су одређени. 
 

Повереници Цивилне заштите 

 

За обављање послова заштите и спасавања, именовани су повереници цивилне заштите и њихови заменици у следећим 
месним заједницама у граду и селима, који врше следеће послове у свим фазама одбране као и у фази ванредне ситуације, 
односно у фази отклањања последица поплава: 
  1. Врше непосредан увид у стање на подручју и достављају информације Градском штабу за ванредне 
ситуације на телефон 030-423-255. 

  2. Предлажу спровођење радова и мера на свом терену у зони одбране у току. 
  3. Организују и руководе хитним радовима и мерама у свом реону. 
  4. Извештавају штаб о предузетим мерама и воде евиденцију о стању на терену, ангажованом људству, 
механизацији и др. 
  Следи списак повереника и заменика повереника цивилне заштите по месним заједницама: 
Град: 
1. МЗ  Брезоник, (483-100) 

Повереник цивилне заштите Драган Јанковић, Цетињска 7 (066/483-705). 

Заменик повереника цивилне заштите Милош Ркуловић, Цетињска 3 (030/483-274). 

 2. МЗ  Север, (421-289) 

Повереник цивилне заштите Момчило Константиновић, Кестенова 37 (061/6506914). 
Заменик повереника цивилне заштите Александар Крачуновић, Ђорђа Вајферта 36/6 (061/3023614). 

3. МЗ  Стари Центар, (423-277) 

Повереник цивилне заштите Андреј Цигановић, Ђ.А.Куна 18/2 (065/3423847). 
Заменик повереника цивилне заштите Марија Јокнић, Авалска 5 (063/8379630).  
4. МЗ  Старо Селиште, (421-566) 

Повереник цивилне заштите Зуди Јагупоски, Чока Борулуј 81 (063/102-4867). 

Заменик повереника цивилне заштите Мирко Пијовић, Васе Пелагића 13/4 (063/858-1238). 

5. МЗ  Ново Селиште, (421-973) 

Повереник цивилне заштите Славиша Симоновић, Чока Борулуј 136 (066/435-543). 

Заменик повереника цивилне заштите Паша Ибровић, Кучајна 10а (062/8272878).  
6. МЗ  Бакар, (422-685) 
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Повереник цивилне заштите Небојша Шијаковић, Моше Пијаде 76/606 (064/137-6285). 

Заменик повереника цивилне заштите Владимир Стефановић, Моше Пијаде 76/604 (064/349-2097).    

7. МЗ  Рудар, (421706) 
Повереник цивилне заштите Бранко Ћирић, 7.јули 1/4, (063/365-170).  

Заменик повереника цивилне заштите Никола Мадић, 3.октобар 61/25 (061/1440371). 
8. МЗ  Младост, (433-162) 

Повереник цивилне заштите Горан Ђокић, Барска 4 (063/438983). 
Заменик повереника цивилне заштите Дејан Богдановић, Тимочке Дивизије 26/16 (064/2153598).  
9. МЗ  Напредак, (2491181) 
Повереник цивилне заштите Мишко Бобић, Владимира Назора 19 (066/8088148).  
Заменик повереника цивилне заштите Никола Каприцовић, Веселина Маслеше 10 (060/0628981). 
10. МЗ  Металург, (243-1811) 

Повереник цивилне заштите Мишел Јанковић, Београдска 21 (064/3983061). 
Заменик повереника цивилне заштите Милорад Спасић, Стевана Мокрањца 42 (060/343-4015). 

11. МЗ  Нови Центар, (2495268) 
Повереник цивилне заштите Никола Јовановић, 3.октобар 34/29 (060/4281777). 
Заменик повереника цивилне заштите Радиша Тодоровић, Радничка 15/16 (064/1498912).  
12. МЗ  Слога, 435902 

Повереник цивилне заштите Миљан Јанковић, Неготинска 6 (063/422-468).  

Заменик повереника цивилне заштите Љубинко Милошевић, Петра Кочића 81 (062/499-691). 

13. МЗ  Брестовачка Бања, (477-002) 

Повереник цивилне заштите Раде Спасић, Војводе Радомира Путника 8/7 (061/811-2772). 

Заменик повереника цивилне заштите Љубомир Ристановић, Јабланичка 6 (060/477-4840). 

 Села: 
1. МЗ  Брестовац, (436-988)  

Повереник цивилне заштите Бошко Антонијевић, Брестовац. 
Заменик повереника цивилне заштите Ивица Голубовић, Брестовац (061/616-1822). 

 2. МЗ  Злот, (256-1091) 

Повереник цивилне заштите Данијел Алексић, Злот (069/2228-268). 

Заменик повереника цивилне заштите Зоран Здравковић, Злот (062/371788).  
Повереник цивилне заштите Игор Оларић, Злот (063/8937927). 
Заменик повереника цивилне заштите Бранислав Јанковић, Бор, Петра Кочића 100 (061/6119643).   

3. МЗ  Оштрељ, (435-370) 

Повереник цивилне заштите Миодраг И. Илић, Оштрељ (030/438560, 060/0272751). 
Заменик повереника цивилне заштите Момчило Станимировић, Оштрељ (030/441786, 061/1905245). 
4. МЗ  Кривељ, (473-350) 

Повереник цивилне заштите Југослав Анђеловић, Кривељ – реон Ваља Маре (061/1812154). 
Заменик повереника цивилне заштите Миодраг Барбуловић, Кривељ (060/27-26-205).  

5. МЗ  Шарбановац, (472-414) 

Повереник цивилне заштите Златко Кринић, Шарбановац (друга адреса у Бору, Шистекова 26/2, 472-465, 061/2753242). 

Заменик повереника цивилне заштите Бобан Адамовић, Шарбановац (064/8563438). 
6. МЗ  Шарбановац - Тимок 

Повереник цивилне заштите Божидар Пезеровић, Шарбановац (065/2475119). 
Заменик повереника цивилне заштите Горан Влајић, Шарбановац – реон Велика Падина (475-356, 060/4475356).  

7. МЗ  Метовница, (474-334) 

Повереник цивилне заштите Светомир Анић, Метовница (063/8657262). 
Заменик повереника цивилне заштите Ивица Куртић, Метовница (472-155, 060/4721155).  

8. МЗ  Горњане, (473-515) 

Повереник цивилне заштите Милан Владић, Горњане (473-522, 063/613122). 

Заменик повереника цивилне заштите Драги Првановић, Горњане (476-510, 060/7399689).  

9. МЗ  Бучје, (474-511) 

Повереник цивилне заштите Драгиша Опрић, Бучје (474-629, 062/8927009). 

Заменик повереника цивилне заштите Столе Богдановић, Бучје (474-637). 

10. МЗ  Слатина, (436-740) 

Повереник цивилне заштите Дамјан Станојевић, Слатина (062/401663). 
Заменик повереника цивилне заштите Војкан Павловић, Слатина (069/4396990). 
11. МЗ  Доња Бела Река, (474-510) 

Повереник цивилне заштите Живојин Цоловић, Доња Бела Река (474-619, 062/554614). 

Заменик повереника цивилне заштите Ненад Богдановић, Доња Бела Река (062/223-513).  

12. МЗ  Танда, (476-224, 064/1896981) 

Повереник цивилне заштите Славољуб Димитријевић, Танда(476029, 060/5000915). 

Заменик повереника цивилне заштите Слађан Момчиловић, Танда (476-265, 069/767823).  

13. МЗ  Лука, (069/1711760) 
Повереник цивилне заштите Бобан Жикић, Лука (400-010, 064/1699758, 063/7616554). 

Именује се заменик повереника цивилне заштите Љубиша Репеђић, Лука (060/2727011). 
 

Јединице цивилне заштите опште намене 

 

Према Одлуци о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Општине Бор („Сл. лист Општине Бор“, 

број 4/12), предвиђено је формирање јединица цивилне заштите опште намене, укупне бројности 375 припадника.  
У плану је да се донесе нова Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Града Бора, у складу 
са новим Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018), у 
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складу са променом статуса јединице локалне самоуправе из општине у град и у складу са Проценом ризика од 
елементарних непогода и других несрећа. 
Попуњавање јединица цивилне заштите опште намене, њихово опремање и обучавање, требало би реализовати у периоду 
2018. – 2020. године.  Наведене јединице биле би коришћене и у случају одбране од поплава и санације евентуално насталих 
штета.  
 

Председници савета месних заједница 

 

 На територији града Бора постоји 13 градских и 13 сеоских месних заједница. У случају опасности од појава 
поплава и током полава, Градски штаб за ванредне ситуације ће комуницирати и са председницима савета месних заједница, 
ради информисања о стању на терену и ради координације у активностима у којима би требало да узму учешће и грађани. 
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Рб. Месна заједница Број телефона Председник савета  

 

Број телефона 

1 Брезоник 483-100 Драган Јанковић 066/483705 

2 Север 421-289 Момчило Костантиновић 061/6506914 

3 Стари центар 423-277 
Драгиша Николић 

060/0462995 

4 Старо селиште 421-566 Зуди Јагупоски 063/1024867 

5 Ново селиште 421-973 Славиша Симоновић 066/435-543 

6 Бакар 422-685 Небојша Јаношевић 
060/6162923 

063/8387504 

7 Рудар 421-706 Бранко Ћирић 061/1895411 

8 Младост 433-162 Драгољуб Јовић 061/1527799 

9 Слога 435-902 Љубинко Милошевић 062/499691 

10 Нови центар 2495-268 Иван Стојановић 060/0888562 

11 Металург 2431-811 Саша Ђорђијевски 064/3218249 

12 Напредак 2491-181 Милосав Јовић 064/2153512 

13 Брестовачка Бања 477-002 Раде Спасић 061/8012772 

14 Брестовац 436-988 Властимир Ћосић 065/3355901 

15 Шарбановац 472-410 Драган Пајић 
065/9472283 

064/8178087 

16 Кривељ 473-350 Снежана Живковић 060/0473150 

17 Злот 2561-091 
Зоран  
Здравковић 

062/371788 

18 Слатина 436-740 Бобан Милојковић 065/8444880 

19 Оштрељ 435-370 Драгослав Станчуловић 062/436825 

20 Метовница 474-534 Дејан Марковић 060/7439400 

21 Доња Бела Река 474-510 Ратко Живановић 
064/5510160 

064/6656509 

22 Бучје 474-511 Славиша Костадиновић 069/3212017 

23 Горњане 473-515 Игор Мартиновић 060/4243445 

24 Лука 400-010 Бобан Жикић 063/7616554 

25 Танда 476-224 Славољуб Димитријевић 060/5000915 

26 Шарбановац Тимок  Божидар Пезеровић  
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Процена могуће угрожености од поплава 

 

Поплаве на територији града Бора нису честе. Првенствени разлози су: умерена количина атмосферских падавина и 
непостојање већих речних токова (изузетак је Тимок, који пролази кроз атаре села Метовница и Шарбановац и који припада 
водама I реда, а који се излива првенствено услед бујичног тока Оснићке реке која се у атару месне заједнице 
„Шарбановац“, место звано „Селиште“ улива у Тимок. У таквим ситуацијама дешавало се да буде поплављено до 50 ха 
првенствено обрадивог пољопривредног земљишта у периоду од неколико часова до неколико седмица.  
 

 
 

Скица број 1. Најчешће плављено подручје на територији града Бора– ушће Оснићке реке у Црни Тимок 

 

Процењује се да је угроженост територије и насеља у граду Бора следећа: 
 

ВОДОТОК I реда (надлежност ЈВП СРБИЈАВОДЕ) 
 

 Брестовачка река 

Брестовачка река простире се од бране на Борском језеру до ушћа у Тимок у атару села Метовница. Намена бране је да 
прикупља и акумулира воду са дела сливног подручја Црног врха у количини од 12.000.000 м3, првенствено ради 
снабдевања техничком водом погона РТБ-а Бор (данас Zi Jin Copper d.o.o. Bor). Поред тога, изградњом бране створено је 
вештачко Борско језеро, које има туристички значај. 
 

Теоретски, постоји могућност од велике поплаве у случају пробоја бране на Борском језеру, услед нпр. земљотреса или 
диверзије (вештачко језеро капацитета 12 милиона м³ у време максималног водостаја) при чему би поплавни талас прошао 
преко Саваче, Брестовачке Бање, Брестовца и Метовнице. У наведеном подручју налази се велики број викендица и кућа и 
сходно томе, велики број људи, па би последице наглог процурења/рушења бране биле катастрофалне. Ради обавештења 
грађана, на терену су, на више места, пре више деценија постављени стубови обавештења на надморској висини до које би 
могла до доспе вода у случају пробоја језерске бране. Поред тога, у Брестовачкој Бањи, Брестовцу и Метовници постоје 
сирене за узбуњивање грађана, чије је одржавање у надлежности власника/корисника бране Борског језера – Zi Jin Copper 

d.o.o. Bor.  

 

Иако су водотокови I реда у надлежности ЈВП „Србијаводе“, због хитности ситуације и уз сагласност водног инспектора, 
јединица локалне самоуправе је извела радове на уређењу корита Злотске реке у центру Злота и реке Црни Тимок (део који 
пролази кроз атар села Метовница у износу од ~ 1.000.000 динара). 
 

ИЗВОД ИЗ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА НА ВОДАМА I РЕДА ЗА 2019. ГОДИНУ („Сл.гласник 
РС“ бр.14/2019). 
 

Наведени Оперативни план припрема ЈВП „Србијаводе“ у складу са општим планом, а доноси: 
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ, Булевар уметности 2а, Нови Београд 

тел.201-33-60, факс 011/311-53-70, 011/311-64-94 

E-mail: vodoprivreda@minpolj.gov.rs, WЕВ sajt: www.rdvode.gov.rs 

 

1. НАЗИВ ПРАВНИХ ЛИЦА НАДЛЕЖНИХ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА 
ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ИМЕНА РУКОВОДИЛАЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И ДРУГИХ ОДГОВОРНИХ 
ЛИЦА 

 

http://www.rdvode.gov.rs/
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1. Координатори одбране од поплава и помоћници 

ГЛАВНИ КООРДИНАТОР ОДБРАНE ОД ПОПЛАВА: 
Наташа Милић, моб. 064/840-40-41, E-mail: natasa.milic@minpolj.gov.rs, 

Помоћници: 
Мерита Борота , тел.011/201-33-47 , E-mail merita.borota@minpolj.gov.rs 

Драгана Јанковић, тел. 011/311-71-79, E-mail: dragana.jankovic@minpolj.gov.rs 

 

2.Главни руководиоци одбранe од поплава на водном подручју „ДУНАВ“ и њихови заменици: 
ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ Булевар уметности бр.2а, Београд 

Тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 211 факс 011/311-94-03 

Е-mail: odbrana@srbijavode.rs,WEB sajt www.srbijavode.com 

ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА: 
Горан Пузовић, моб.064/840-40-07, E-mail: goran.puzovic@srbijavode.rs 

Заменик за спољне воде и загушење ледом: 
Звонимир Коцић тел. 064/840-40-03, E-mail zvonimir.kocic@srbijavode.rs 

Заменик за унутрашње воде: 
Милош Радовановић,  тел. 064/840-40-71, E-mail milos.radovanovicc@srbijavode.rs 

 

3. Правно лице надлежно за организовање и спровођење одбране од поплава од спољних вода и нагомилавања леда, 
руководилац одбране од поплава на водном подручју и његов заменик  
ВОДНО ПОДРУЧЈЕ: „ ДУНАВ“ 

ВОДНА ЈЕДИНИЦА “ТИМОК-ЗАЈЕЧАР” 

СЕКТОР-ДЕОНИЦА Д.1-Д.1.3.,Д.1.4.,Д.2. 
ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ВПЦ „САВА-ДУНАВ“Бродарска бр.3 Нови Београд 

РУКОВОДИЛАЦ ОДСБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: 
Директор: Душан Панић, моб. 064/840-41-00 E-mail dusan.panic@srbijavode.rs 

ZAMENIK RUKOVODIOCA NA VODNOM PODRUČJU 

Зоран Цекић, моб. 064/840-40-05, zoran.cekic@srbijavode.rs 

 

4. Правно лице надлежно за организовање одбране од поплава, руководилац одбране од поплава на мелирационом подручју  
и његов заменик  
ВОДНО ПОДРУЧЈЕ: ДУНАВ 

МЕЛИРАЦИОНО ПОДРУЧЈЕ: „ДОЊИ ДУНАВ“ 

ВОДНА ЈЕДИНИЦА “ТИМОК-ЗАЈЕЧАР” 

ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС) ДД 15.-ДД19 

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ Булевар уметности бр.2а, Нови Београд 

Тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 211 факс 011/311-94-03 

Е-mail: odbrana@srbijavode.rs,WEB sajt www.srbijavode.com 

РУКОВОДИЛАЦ  
Александар Симић, моб.064/840-40-27, E-mail: aleksandar.simic@srbijavode.rs 

ЗАМЕНИК 

Игор Станковић тел. 064/840-40-03, E-mail igor.stankovic@srbijavode.rs 

 

5. Републичка организација надлежна за хидрометеоролошке послове 

Републички хидрометеоролошки завод Србије, Кнеза Вишеслава 66, Београд 

Е-mail: srhydra@hidmet.gov.rs, office@hidmet.gov.rs, WЕВ sajt: www.hidmet.gov.rs 

тел. 011/305-08-99, 254-33-72, факс 011/254-27-46,  

Дежурни оперативни телефон: 064/838-52-58 

 

РУКОВОДИЛАЦ за хидролошке прогнозе: 
Дејан Владиковић, 011/305-09-00, 254-33-72, факс 011/254-27-46, моб. 064/838-51-65, 

 Е-mail: dejan.vladikovic@hidmet.gov.rs 

 

ЗАМЕНИК: 
Јелена Јеринић, тел. 011/305-09-00, 305-09-04, факс 011/254-27-46, моб. 064/838-52-77, 

Е-mail: jelena.jerinic@hidmet.gov.rs 

 

Перманентне службе Републичког хидрометеоролошког завода, Oдељење за метеоролошко бдење: 
Одсек за прогнозу времена : тел. 011/305-09-68 

Одсек за најаве и упозорења : тел. 011/254-21-84 

 

6. Остала правна лица задужена за спровођење одбране од поплава 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

Бојан Томић, моб. 064/892-67-08, Е-mail: bojan.tomic@mup.gov.rs 

Горан Николић, моб. 064/892-12-56,  Е-mail: goran.nikolic@mup.gov.rs 

 

Управа за ватрогасно спасилачке јединице 

Саша Ранчић, моб. 064/892-03-01, Е-mail: sasa.rancic@mup.gov.rs 

Драган Дончевски, моб. 064/892-03-71, Е-mail: dragan.doncevski@mup.gov.rs 

Владо Племић, моб. 064/892-55-28, Е-mail: vlado.plemic@mup.gov.rs 

 

Управа за управљање ризиком 

mailto:natasa.milic@minpolj.gov.rs
mailto:merita.borota@minpolj.gov.rs
http://www.srbijavode.com/
mailto:goran.puzovic@srbijavode.rs
mailto:milos.radovanovicc@srbijavode.rs
mailto:dusan.panic@srbijavode.rs
mailto:dusan.panic@srbijavode.rs
mailto:aleksandar.simic@srbijavode.rs
mailto:igor.stankovic@srbijavode.rs
mailto:dejan.vladikovic@hidmet.gov.rs
mailto:jelena.jerinic@hidmet.gov.rs
mailto:bojan.tomic@mup.gov.rs
mailto:goran.nikolic@mup.gov.rs
mailto:sasa.rancic@mup.gov.rs
mailto:vlado.plemic@mup.gov.rs
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Живко Бабовић, моб. 064/892-94-50, Е-mail: zivko.babovic@mup.gov.rs 

 

 2.ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ОД СПОЉНИХ И УНУТРАШЊИХ ВОДА И ЛЕДА 
СИСТЕМИ ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВА - сектори, деонице, заштитни водни објекти,штићена поплавна подручја и 
критеријуми за проглашење редовне и ванредне одбране од поплава од спољних вода и загушења ледом 

 

 

1.Водно подручје „Дунав“ 

б)Водна јединица „ТИМОК-ЗАЈЕЧАР“ 

Ознака  
деонице 

 

Опис 

деонице 

Заштитни водни објекти на којима 
се спроводе мере одбране од 
поплава 

Критеријуми за увођење мера одбране 
од поплава 

Штићено 
поплавно 
подручје 

Д.1.4.  Брестовачка река 

 

Брана “Борско 
језеро” 

1.Брана са акумулацијом „Борско  
језеро“ на 

Брестовачкој реци, левој притоци 
Црног Тимока 

Простор за пријем 

поплавног таласа 

1.100.000м3. 
Евакуација великих вода се врши 
према техничкој документацији о 
начину коришћења бране и 
акумулације “Борско 

језеро” 

 

Карактеристичне коте 

138.50 прелив/нормални ниво 

439.30 максимални ниво 

440.00 круна бране 

“Борско језеро” 

БОР 

 

Помоћник руководиоца на водном подручју за брану Д.1.4. Веселин Лукић, моб. 064/840-40-21 E-mail: 

veselin.lukic@srbijavode.rs 

D.1.4. Брана “Борско језеро”ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, Београд Тел. 011/201-81-48 201-81-49 факс 011/311-29-27 Е-

mail:odbrana@srbijavode.rs Директор: Душан Панић, моб. 064/840-41-00 

ТИР д.о.о Бор, РТБ Гроуп. Бор Тел. 030/425-576, 427-459, факс 030/425-256, на брани 030/482-147 

Еmail:tel39@open.telekom.rs Директор: Владимир Јаношевић, моб. 064/817-85-27, Е-mail: v.milosevic@gmail.com 

Зоран Миловановић тел. 030/421-463, моб. 064/817-85-97 Е-mail:zoran.m.vode@gmail.com 

 

СИСТЕМИ ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВА - хидромелирациони системи, територијална припадност система, дужина 
каналске мреже, реципијент, евакуациони објекат и критеријуми и услови за проглашење редовне и ванредне одбране од 
поплава од унутрашњих вода  
Водна јединица „ТИМОК-ЗАЈЕЧАР“,  Мелиорационо подручје ХМС, ДОЊИ ДУНАВ  
ДД 15 

 

Ознака 

ХМС 

Хидромелирацио-ни 
систем (ХМС) 

Територијална 
припадност 
система 

Ктастарска 
општина (КО) 

Дужина канала 
мреже 

(ДКМ) (м) 

Реципијент Евакуациони објакат 
Гр

ав
ит

ац
ио

ни
 

ис
пу

ст
 (Г

И
) 

Ц
рп

на
 

ст
ан

иц
а 

(Ц
С

) 

ДД15. Брестовац Делови КО 
Брестовац, 
Метовница, 
Николичево, 
Зајечар, Звездан, 
Шарбановац и 
Злот IV 

 

28.379 Брестовачка река, 
Црни Тимок 

+ - 

 

Помоћник руководиоца одбране од поплава на мелиорационом подручју Милутин Мијушковић моб. 064/840-41-21 E-mail: 

milutin.mijuskovic@srbijavode.rs, ВПЦ „САВА-ДУНАВ“ РЈ „Неготин“, тел. 019/546-392, 541-610, факс 019/546-392 

 

Важнији водотокови II редa на територији града Бора (надлежност локалне самоуправе) су: 
Бељевинска река (Злот) 
Лазарева река (Злот) 
Поток Војала (Злот)  
Микуљска река (Злот) 
Кривељска река (Кривељ, Оштрељ) 
Црвена река (Кривељ) 
Равна река (Лука, Доња Бела Река)  
Танда/Црнајка (Танда) 
Оснићка река (Шарбановац) 
Када су у питању објекти, до сада је било угрожено само пар објеката изграђених без одговарајућих дозвола на самој обали 
Тимока. 

mailto:veselin.lukic@srbijavode.rs
mailto:milutin.mijuskovic@srbijavode.rs
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На територији града Бора постоји један објекат за одбрану од поплава на водотоковима II реда-брана на Лазаревој реци. 
Већина водотокова II реда на територији града Бора не одржава се (не чисти се од грања, попадалих стабала и отпада/смећа) 
од стране власника/корисника приобалног земљишта, што смањује пропусну моћ корита водотокова и увећава могућност 
излива воде/поплава у случају високог водостаја. Срећом, упркос наведеној чињеници, на територији града Бора веома су 
ретке поплаве и причињене штете су релативно мале. 
Са друге стране, у 2018. години, од стране јединице локалне самоуправе очишћене су критичне деонице корита следећих 
водотокова II реда:  
- река Црнајка (МЗ Танда) 
- река Равна (МЗ Лука) 
- река Сурдук (МЗ Доња Бела Река) 
- Бељевинска река (МЗ Злот) 
-Шарбановачка река (МЗ Шарбановац и МЗ Шарбановац-Тимок).  За горе наведене радове издвојено је 1.500.000 динара из 
Буџета локалне самоуправе. 
- Лазарева река (МЗ Злот, из фонда за заштиту животне средине издвојено је 5.500.000 динара за санацију бране и чишћење 
акумулације испред Лазареве пећине. Радови извођени на основу елабората који је израдила „ХИДРОМРЕЖА“ д.о.о  
Зајечар уз сагласност Завода за заштиту природе Србије). 
 

Угроженост од изливања бујичних вода 

 

На територији града, обзиром на конфигурацију постоји више бујичних потока. Обраслост брдског терена није 
задовољавајућа, те се јавља и ерозивност земљишта. Карактеристика бујичних потока је та да су кратког рока и услед већих 
киша и наглог топљења снега попуне своје корито и изливају се на околно земљиште.  
За спречавање штета које изазивају бујице неопходно је редовно одржавање корита ових потока, као и пошумљавање и 
затравњивање површина у брдским теренима подложним ерозији.  
 

Угроженост од појава подземних вода 

 

Приликом подизања нивоа на свим водотоцима долази до проблема улива у реципијент што доводи до њиховог изливања, 
плављења и угрожавања имовине. 
Насељена места на територији града угрожена су појавом подземних вода и то нарочито они делови насеља која се налазе у 
депресији, односно на току воде или због лоше регулације отока атмосферских вода или бујичних токова који се стварају у 
њиховим насељима, или као последица лоше комуналне структуре у њима. На појаву подземних вода знатно утиче и систем 
и начин градње објеката, јер је већина без олука, тротоара, регулисаних одвода и одговарајуће дренаже.  

 

Угроженост од „урбаних поплава“ 

 

У случају обилних киша/топљења снега на територији града може доћи до поплава на појединим локалитетима, првенствено 
на неколико саобраћајница (делови улице Моше Пијаде: испред зграде локалне самоуправе и раскрсница са улицом Бошко 
Буха; део Мајданпечке улице код Зелене пијаце). ЈП „Водовод“ надлежан је за одржавање атмосферске канализације у 
функционалном стању.  
У 2019. години, сем  радова  на редовном одржавању атмосферске канализације,  планирана је израда пројектно-техничке 
документације за реконструкцију атмосферске канализације у улици Мајданпечка, у улици Чочетова, у улици Николе 
Пашића ( код зграде тзв. Дуплекс), у улици Зелени булевар (код сервиса „Кристал“) и израда пројектно-техничке 
документације за израду колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода у сливу Борске реке. 
 

Мере заштите од поплава 

У спровођењу организације одбране од поплава предузимају се: превентивне мере, мере у случају непосредне опасности, 
мере заштите и активности када дође до поплава и мере ублажавања последица поплаве. 
4.3.1. Превентивне мере 

Да би се смањила штетно дејство вода и да би последице изазване плављењем биле што минималније, неопходно је 
предузети одређене превентивне мере одбране и то:  
       1. Обезбедити да се у поступку израде и доношења урбанистичких планова, правилима и грађења, одреде 
општи и основни услови за заштиту од непогода и поплава. 
2. Стално радити на повећању степена сигурности одбране од поплава кроз израду и иновирање техничке документације за 
изградњу и реконструкцију одбрамбених линија; 
3. Изводити  антиерозивне радове, првенствено пошумљавањем и санирањем клизишта. 
4. Изградити недостајуће одбрамбене насипе, обалоутврде и одржавање постојећих. 
5. Продубљавати корита водотокова где долази до плављења. 
6. Изградити системе канала за одвођење воде и њихово одржавање. 
7. Изградити пропусте са већом пропусном моћи воде. 
8. Стално радити на изградњи и реконструкцији одбрамбених линија. 
9. Унапређивати системе осматрања, веза и координације за извршење задатака. 
10. Предузимати мере чишћења речних корита, канала и јаруга. 
11. Оспособљавати грађане за заштиту и спасавање од поплава кроз личну и узајамну заштиту где је носилац свака месна 
заједница за своје подручје. 
12. Оспособљавати предузећа од интереса за заштиту и спасавање од поплава и уношење  њихових задатака у планове 
одбране. 
13. Оспособљавати добровољне организације (Добровољно ватрогасно друштво, Црвени крст и др.) и дефинисати њихове 
задатке у случају поплава. 
14. Оспособљавати чланове Штаба за ванредне ситуације за руковођење акцијама  заштите и спасавања од поплава. 
15. Обезбедити подизање општег нивоа информисања и знања о поплавама. 
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16.Утврдити расположиве ресурсе и то: техничке, административне, финансијске, кадровске и инструкционалне, 
укључујући и припремање годишњих потреба за буџетским средствима. 
 

4.3.2. Мере заштите у случају непосредне опасности 

 

Евидентна опасност од поплава на територији града Бора, настаје када су метеоролошки услови изузетно неповољни 
(дуготрајно падање кише, нагло топљење снега). Ради спречавања настанка штете од поплава предузимају се следеће мере:  
1. Редовно праћење и осматрање водостаја на рекама. 
2. Активирање Градског штаба за ванредне ситуације града Бора. 
3. Стављање у приправност предузећа опремљених и оспособљених за заштиту и спасавање од поплава. 
            4. Информисање и обавештавање становништва о могућем настанку поплаве и предузимање потребних 
превентивних мера за заштиту.  
 

5. ПРОГЛАШЕЊЕ, АКТИВНОСТИ И УКИДАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 

                                                                                                                                                                                                                                                 

Командант Градског штаба за ванредне ситуације проглашава и укида одбрану од поплава на водотоцима II реда. 
Градски штаб за ванредне ситуације о предузетим радњама обавештава надлежне државне институције. 
 

   Критеријум за доношење одлуке о проглашењу редовне и ванредне одбране од поплава на територији града Бора је 
повећање нивоа воде услед обилних падавина, наглог топљења снега или друге појаве, на основу информација са терена или 
обавештења од стране надлежних органа. Наведен критеријум је дефинисан из разлога што на водама II реда не постоји 
систем мерења водостаја (мерна места и задужено лице за очитавање водостаја), па није могуће рационално дефинисати 
нивое водостаја изнад којих би требало прогласити одбрану од поплава. 
 

5.1. Оперативне мере и активности када дође до поплава (мере у току ванредне одбране): 
Ванредна одбрана од поплава,  проглашава се када се најаве екстремно јаки пљускови или нагло топљење снега на сливу 
бујичног водотока и када се очекује пораст протока бујичне поплаве и пробој одбрамбене линије. 
Предузимају се мере: 
    1. Преко средстава јавног информисања се обавештава становништво о насталој ситуацији и угрожености. 
     2. Врши се евакуација становништва, стоке и материјалних добара из поплављеног подручја. 
       3. Обезбеђује се храна и вода за евакуисано становништво и стоку.  
       4. Обезбеђује се храна и вода за становништво и стоку на поплављеном подручју. 
       5. Црпе се воде из поплављених објеката. 
      6. Врши се прокопавање нових и чишћење постојећих канала за бржи проток надошле воде. 
   7. Предузимају се хигијенско-епидемиолошке мере за заштиту становништва и животиња. 
    8. Пружа се одговарајућа здравствена и друга медицинска помоћ становништву и ветеринарска заштита и помоћ 
животињама.  
 

 О поплавним догађајима на територији града Бора, води се евиденција од стране Градске управе града Бора - 
Одељења за привреду и друштвене делатности – саветника за пољопривреду, водопривреду, шумарство, заштиту грађана и 
материјалних добара од елементарних и других непогода и одбрану. 
 

Ванредна ситуација настаје када није могуће са људством, средствима и постојећим капацитетима за одбрану од поплава 
отклонити опасност од поплава ширих размера и већих материјалних штета, односно када постоји опасност да најављена 
хидролошка ситуација знатно превазиђе мере редовне одбране од поплава. 
Ванредну ситуацију, услед поплава на водама II реда на територији града Бора, проглашава градоначелник, на предлог 
Градског штаба за ванредне ситуације (чл.39 Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању внредним ситуацијама – 

„Сл.гласник РС“, број 87/2018). 
Израђена је  Процена угрожености града Бора од елементарних и других непогода и у току је израда Плана заштите и 
спасавања у ванредним ситуацијама на територији града Бора (на основу члана 15.ст.1.т.10 Закона о ванредним ситуацијама, 
који је био на снази у тренутку достављања Процене МУП-у- Одељењу за ванредне ситуације на сагласност), од стране 
Удружења за безбедност и ванредне ситуације из Београда, који ће садржати и поглавље о поплавама. 
 

5.2. Оперативне мере и активности у отклањању последице од поплава 

 

Када дође до повлачења воде из поплављеног подручја, предузимају се следеће мере и активности: 
1. Темељно чишћење поплављених објеката. 
2. Одвођење и испумпавање заосталих вода. 
3. Чишћење, дезинфекција и хлорисање водних објеката. 
4. Микробиолошка контрола исправности хране и воде. 
5. Укидање забране употребе воде за пиће из јавних/локалних водовода, чесама и  
бунара (у случају повољних резултата анализа воде). 
     6. Здравствено и санитарно обезбеђење. 
 

 5.3. Ангажовање радне снаге, опреме и механизације  
 

Ангажовање радне снаге, опреме и механизације и материјала врши се на основу Закона о водама, одлуке или наредбе 
Градског штаба за ванредне ситуације, у складу са Законом о  смањењу ризика од катастрофа и управљању у ванредним 
ситуацијама. 
 

а) Правна лица од значаја за одбрану од поплава  
 



80   БРОЈ 14                               „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА  БОРА“                                    4. јун 2019.             

 

 

 

Р.Б. Назив  Основна делатност 

1. "Боговина" Бор Oсновна делатност је изградња и експлоатација регионалног водосистема 
Боговина Бор у циљу редовног снабдевања квалитетном водом Бора, Бољевца, 
Зајечара, Неготина и Књажевца. 

2. ЈКП "3.октобар" Бор Oсновне делатности су извоз и депоновање смећа, чишћење јавних површина, 
прање улица и тротоара, зим1ска служба, погребне услуге и одржавање гробља, 
одржавање и подизање зелених површина и чишћење заједничких просторија у 
зградама. У случају потребе, ангажује своју механизацију и људство у циљу 
заштите од поплава и одклањања последица истих. 

3. ЈКП "Водовод" Бор Oсновна делатност је обезбеђење уредног функционисања водосистема и 
редовно и квалитетно снабдевање. У случају потребе, ангажује своју 
механизацију и људство у циљу заштите од поплава и одклањања последица 
истих. 

4. ДОМ ЗДРАВЉА БОР  Здравствена делатност. У случају потребе, ангажује своје капацитете ради 
здравственог збрињавања лица угрожених у ванредним ситуацијама, 
укључујући и поплаве. 

5. ОПШТА БОЛНИЦА БОР Здравствена делатност У случају потребе, ангажује своје капацитете ради 
здравственог збрињавања лица угрожених у ванредним ситуацијама, 
укључујући и поплаве. 

6. Аутопревозник Дејан Радовановић Обезбеђују поуздано функционисање сопствене оперативе и механизације у 
ванредним ситуацијама и са њом учествују у реализацији одбране од непогода 

 

7. ''Мејлановић'' д.о.о Обезбеђују поуздано функционисање сопствене оперативе и механизације у 
ванредним ситуацијама и са њом учествују у реализацији одбране од непогода 

 

  

 На републичкој листи предузећа од значаја за заштиту и спасавање налазе се РТБ БОР (Нови назив фирме је ZIJIN 
Bor Copper) (тешка механизација ) и Бортравел ( превоз путника ), који се у случају потребе могу ангажовати у ванредним 
ситуацијама, укључујући и поплаве, преко Окружног штаба за ванредне ситуације.  
 Општинско веће општине Бор донело је Одлуку о одређивању овлашћених и оспособљених правних лица за 
заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама на територији општине Бор, број 119-7/2014-IV од 13.11.2014. године, и то: 
ЈКП „3.октобар“ Бор, Ветеринарска станица Бор, „Мејлановић“ д.о.о Бор, аутопревозник Дејан Радовановић, Добровољно 
ватрогасно друштво Бор и ЈКП „Водовод“ Бор и Одлуку о допунама Одлуке о одређивању овлашћених и оспособљених 
правних лица за заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама на територији општине Бор, број 119-6/2017-IV од 
24.11.2017.године, и то: Дом здравља Бор, Установа за децу „Бамби“ Бор, Ресторан са премоћиштем „Србија“, Клуб РТБ 
Бор, хотел „Албо“, хотел „Језеро“ и Центар за социјални рад „Бор“ Оспособљена правна лица врше заштиту и спасавање 
грађана, материјалних и других добара у случају опасности и несрећа изазваних елементарним непогодама и другим 
несрећама у складу са својом делатношћу и задацима које им нареди Градски штаб за ванредне ситуације.  
 б) У случају проглашења ванредне ситуације одређени/задужени субјекти су дужни да: 
        1. Одржавају саобраћајнице локалног карактера и путеве од значаја за одбрану од поплава. 
       2. Обезбеде функционалност и заштиту објекта у ванредним ситуацијама од штетног дејства воде (редовно чишћење око 
мостова, канала, сливника пропуста у склопу пута на којима се формира бујични талас). 
        3. Обезбеде прилазе за одбрану од поплава. 
        4. Обезбеде поуздано водоснабдевање становништва и све потребне мере заштите виталних објеката система за 
водоснабдевање који могу буду угрожени штетним дејством вода. 
        5. Обезбеде функционалност атмосферске и фекалне канализације у ванредним ситуацијама. 
        6. Обезбеде поуздано функционисање сопствене оперативе и механизације у ванредним ситуацијама и са њом учествују 
у реализацији одбране од поплава у свим фазама, а по упутствима и налозима Градског штаба за ванредне ситуације. 
         7. Обезбеде благовремено информисање јавности 

 

в) Расположива механизација  
   Ред.  број 

НАЗИВ Одговорно лице контакт 

камиони
 

утоваривачи
 

аутоцистерна 

багер
 

ровокопачи
 

безинске  пумпе
 

булдозер
 

1 ЈКП „3.Октобар“ 
Далибор 
Орсовановић 

030/ 432-224 

060/2727044 
11 3 5 

 
3 

 
2 

2 ЈКП „Водовод“ Бор, Горан Топаловић 

 

030/421-150 

064/8833603 
1  1 

 
1 

 

3 

 

3 
Аутопревозник 
Дејан Радовановић 

Дејан 

Радовановић 

 

030/2441213 

063/405-317 
15 4  2 2 

 1 

4 ''Мејлановић'' д.о.о Сандра Мејлановић 
030/2561030 

063/1076007 
4 2  

 
2 

 
4 

5 
Добровољно 
ватрогасно друштво Миле Јордановић 030/421-544    

 
 2 
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Бор 

 

г) Дужности и обавезе других правних субјеката 

У току поплава и отклањању последица од поплава за организацију и пружање прве медицинске помоћи, прве ветеринарске 
помоћи, санацију, спасавање, евакуацију, збрињавање и спровођење других мера заштите од поплава, ангажују се 
предузећа, установе и други субјекти у зависности од делатности. 
д) Дужности и обавезе месних заједница на угроженом подручју 

 Месне заједнице су дужне да предузму широке мере указивања потребе да свако домаћинство узме учешће у 
заштити око угрожених површина, којим би редовним одржавањем оспособили се за одбрану од поплава већих размера. 
Такође, месне заједнице су дужне да предузму све потребне мере за ангажовање обавезне радне снаге за уређење потока и 
канала за одвод воде на својој територији како не би дошло до загушења бујичних токова.  
 

 ђ) Дужности и обавезе пољопривредника, пољопривредних предузећа и  власника објеката и земљишта на 
потенцијалном угроженом подручју 

 

 Пољопривредници, пољопривредна предузећа и власници и корисници државних, јавних и других објеката и 
земљишта на потенцијално угроженом подручју, дужни су да превентивно обезбеде извођење повремених бразда на својим 
њивама ради ефикасног одвођења сувишних вода у најближи канал, као и да редовно одржавају канале и пропусте око 
својих зграда, службених просторија и дворишта, како би исти били у функционалном стању.  

 

5.4. Обавештавање јавности 

 Градски штаб за ванредне ситуације града Бора, у оквиру својих активности, предузима мере да се преко средстава 
јавног информисања становништва упозна са свим битним околностима у вези могуће појаве поплаве, о предузетим мерама 
које треба да се предузимају док је поплава у току, као и о престанку опасности од поплава и о предузимању даљих мера за 
отклањање последица поплаве. 
 У спровођењу ових активности, јавност се обавештава о следећем: 
 1. о потенцијалној могућности и јачини поплаве, 
 2. о начину упућивања упозорења јавности, 
 3. о површини која може бити поплављена и потребе евакуације за сваки ниво очекиване поплаве, 
 4. о начину евакуације, 
 5. о активностима које треба предузимати како би се смањила штета од поплава, 
 6. о безбедносним активностима и могућностима реконструкције на оштећеним објектима након поплаве и сл. 
На територији града Бора постоје следећи локални електронски медији: Радио Телевизија Бор (Моше Пијаде 19, 030/424-

587,030/427-427),  интернет радио станица „Антена“(Радничка 19 030/2495475, 030/2495476, 063/810-3-228) и радио станица 
„Клик“ (Д.Р. Бобија 13 локал 26 060/0-258-300), који се у случају потребе могу користити за информисање становништва у 
ванредним ситуацијама, укључујући и поплаве. 
 

 6. ПРОГРАМ МЕРА И РАДОВА НА СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД ПОПЛАВА У 2019. ГОДИНИ (ПРЕВЕНТИВНЕ 
МЕРЕ) 
 

У циљу заштите од вода и спречавања погоршања водног режима, обезбеђења пролаза великих вода и спровођења одбране 
од поплава, потребно је да се изведу следећи радови на отварању наведених профила водотока: 
А) МЗ Лука – на Лучкој реци – на координатама од N 44º 16´ 96´´ до N 44º 16´ 85´´ и на координатама E 22 18 26 до E 22 18 
48  посећи и уклонити дрвеће и шибље, очистити корито реке од наноса који смањује протицај воде на водотоку. 
Б)  МЗ Танда – на реци Танда, на координатама N 44º 229´ (код моста), на координатама E 22º 14´ 72´´ и 140 м узводно 
уклонити дрвеће и шибље који смањују протицај воде на водотоку. 
В) МЗ Доња Бела Река – на Равној реци – на координатама од N 44º 07´ 38´´ (код цркве) и на координатама E 22º 20´ 54´´ 
завршити започете радове на уклањању дрвећа и шибља.  
Г) МЗ Слатина – на потоку Рукјавица, на координатама N 44º 03´ 99´´ и на ушћу Рукјавице у Борску реку, на координатама E 
22º 166´ уклонити дрвеће и шибље који смањују протицај воде на водотоку. 
Д) МЗ Шарбановац – на Шарбановачкој реци, на координатама N 43º 92´ 89´´ и E 22º 08´ 61´´, (код железничког мостића), 
узводно кроз насеље, у дужини од 150 м, и низводно, до ушћа Шарбановачке реке у Тимок, у дужини од 100 м уклонити 
дрвеће и шибље. 
Ђ) МЗ Шарбановац - на Шарбановачкој реци, на координатама N 43º 92´ 94´´ и E 22º 09´ 18´´, од мостића (иза месне 
канцеларије) 50м низводно и 150 м узводно уклонити дрвеће и шибље. 
Финансијска средства за спровођење ових радова у износу до 1.000.000 динара обезбедиће се у току 2019. године након 
ребаланса буџета, а извођач радова одабраће се кроз поступак јавне набавке. 
 

7. ФИНАНСИРАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 

 Средства за реализацију Оперативног плана за одбрану од поплава од вода II реда на територији града Бора се 
обезбеђују из буџета града, у складу са Законом. Планиран износ средстава за 2019. годину након ребаланса буџета 
износиће 1.000.000,00 динара (наменска средства-за уређење речних корита, водотокова II реда, и то до 700.000 динара за 
извођење радова и до 300.000 динара за материјал-пропусне цеви за поправку мостова на водотоковима). За трошкове 
ангажовања и материјално-техничких средстава из овог Оперативног плана, предузећа и други привредни субјекти имају 
право на накнаду, према стварно учињеним трошковима. Одлуку о висини накнаде доноси Градско веће, на предлог 
Градског штаба за ванредне ситуације града Бора . 
 У случају проглашења ванредне ситуације, градоначелник Бора ће се, за евентуално недостајућа средства, 
обратити посебним захтевом надлежним државним органима. У случају обезбеђења средстава за заштиту од поплава 
надлежан је  Градски  штаб за ванредне ситуације да располаже обезбеђеним средствима.  
 

8. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
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 Мишљење о овом Оперативном плану у складу са чл. 55 Закона о водама („Сл.гласник РС“. број 30/2010, 93/2012 и 
101/2016), дало је надлежно ЈВП „Србијаводе“ Београд, ВПЦ „Сава-Дунав“, Београд, број: 3008/1 од 24.04.2019. године. 
 По један примерак Оперативног плана се чува у архиви Градске управе Бор, у Одељењу за привреду и друштвене 
делатности, Одељењу МУП-а за ванредне ситуације у Бору и у Градском већу града Бора.  
 Оперативни план објавити у „Службеном листу града Бора“. 

 

Број: 217-15/2019-I 

У  Бору, 4. јуна 2019. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА  БОРА 

 

                                                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК,   
                                                                                                                                        Драган Жикић, с.р. 
 

31 

На основу члана 22. став 1. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 
68/15), а у складу са Правилником о садржини акта којим 
се ближе уређује поступак јавне набавке унутар 
наручиоца („Службени гласник РС”, број 83/15) 
Председник Скупштине града Бора, доноси 

 

ПРАВИЛНИК 

 О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ  ПОСТУПАКА 
НАБАВКИ  У СКУПШТИНИ ГРАДА БОРА  

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

1. Предмет уређивања 

Члан 1. 
 Овим Правилником уређује се поступак набавке 
за потребе Скупштине града Бора а нарочито начин 
планирања набавки (критеријуми, правила и начин 
одређивања предмета набавке, начин одређивања 
процењене вредости набавки, начин испитивања и 
истраживања тржишта), одговорност за планирање, 
начин извршења обавеза у поступку набавке, начин 
обезбеђивања конкуренције, провођење и контрола 
набавке и начин праћења извршења уговора о набавци. 
 

2. Дефиниције  
 Члан 2. 

Поједини изрази употребљени у овом 
Правилнику имају следеће значње:  

1) набавке су јавне набавке и набавке на које се 
не примењује Закон о јавним набавкама; 

2) јавна набавка је набавка добара, услуга или 
радова од стране наручиоца, на начин и под условима 
прописаним Законом о јавним набавкама; 

3) набавке на које се не примењује Закон о 
јавним набавкама су набавке добара, услуга и радова 
приликом чије реализације се не спроводи поступак јавне 
набавке под условима прописаним Законом о јавним 
набавкама; 
            4) јавна набавка мале вредности је набавка чија 
процењена вредност није већа од вредности одређене 
Законом о јавним набавкама, при чему ни укупна 
процењена вредност истоврсних набавки на годишњем 
нивоу није већа од вредности одређене Законом о јавним 
набавкама. На набавку услуга из Прилога 2, могу да се 
примене одредбе Закона о јавним набавкама којима се 
уређују јавне набавке мале вредности,без обзира на 
процењену вредност јавне набавке 

            5) уговор о јавној набавци  је теретни уговор 
закључен у писаној или електронској форми између 
једног или више понуђача и једног или више наручилаца, 
који за предмет има набавку добара, пружање услуга или 
извођење радова; 

6) понуђач је лице које у поступку јавне 
набавке понуди добра, пружање услуга или извођење 
радова; 

7) подносилац пријаве је лице које у првој 
фази рестриктивног поступка, у конкурентном дијалогу 
или квалификационом поступку поднело пријаву; 

8) заинтересовано лице је свако лице које имa 
интерес да закључи конкретан уговор о јавној набавци 
или оквирни споразум; 

9) кадидат је лице коме је у првој фази 
рестриктивног и квалификационог поступка, односно 
конкурентног дијалога призната квалификација; 

10) добављач је понуђач са којим је закључен 
оквирни споразум или уговор о јавној набавци; 

11) послови јавних набавки су планирање 
јавне набавке, спровођење поступка јавне набавке 
укључујући али не ограничавајући се на учешће у 
комисији за јавну набавку, израда конкурсне 
документације, израда аката у поступку јавне набавке, 
израда уговора о јавној набавци, праћење извршења јавне 
набавке, сви други послови који су повезани са 
поступком јавне набавке; 

12) лице запослено на пословима јавних 
набавки је лице које је ангажовано на пословима 
планирања, спровођења и извршења јавних набавки у 
радном  односу у смислу закона којим се уређују радни 
односи; 

13) службеник за јавне набавке је лице које је 
обучено за обављање послова јавних набавки и има 
положен стручни испит, 

14) одговорно лице је председник општине 
Бор,  
 15) лице за контролу је лице задужено за 
контролу у складу са актом о систематизацији послова, 
или по налогу одговорног лица; 
 16) повезана лица су супружници, ванбрачни 
партнери, крвни сродници у правој линији, крвни 
сродници у побочној линији закључно са трећим 
степеном сродства, сродници по тазбини до другог 
стпена сродства, усвојилац или усвојеник, лица између 
којих је извршен пренос управљачких права и лица која 
су повезана у смислу закона којим се уређује порез на 
добит правних лица; 
 17) отворени поступак је поступак у којем сва 
заинтересована лица могу поднети понуду, 
 18) рестриктивни поступак који се спроводи у 
две фазе; и у којем у другој фази понуду могу поднети 
само кандидати; 
 19) квалификациони поступак је поступак 
који се спроводи у две фазе, тако да сва заинтересована 
лица могу поднети пријаву за све време важења листе 
кандидата, а наручилац им под условима из конкурсне 
документације признаје квалификацију сваких шест 
месеци и позива да поднесу понуду у другој фази 
поступка; 
 20) преговарачки поступак је поступак у 
којем наручилац непосредно преговара са једним или 
више понуђача о елементима уговора о јавној набавци; 
 21) конкурентни дијалог  је поступак у којем 
сва заинтересована лица могу поднети пијаву, а са 
лицима којима призна квлификацију (кандидати) 
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наручилац води дијалог ради проналажења решења које 
ће задовољити његове потребе, позивајући кандидате да 
поднесу понуде на основу усвојеног, односно усвојених 
решења, 
 22) оквирни споразум је споразум између 
једног или више наручилаца и једног или више 
добављача, чија је сврха утврђивање услова уговора који 
ће се додељивати током одређеног периода, а који се 
односе на цене и, где је то прикладно, на количине; 
 23) искључиво право је право на основу којег 
одређено лице једино може обављати одређену делатност 
на одређеном географском подручју, а које је додељено 
или произилази из закона, посебног прописа или 
појдиначног акта, односно уговора или споразума, који је 
донела, односно закључила Република Србија, 

територијална аутономија или локална самоуправа; 
 24) посебно право је право на основу којег 
одређена лица могу обављати одређену делатност на 
одређеном географском подручју, а које је додељено или 
произилази из закона, посебног прописа или појдиначног 
акта, односно уговора или споразума, који је донела, 
односно закључила Република Србија, територијална 
аутономија или локална самоуправа; 
 25) понуђена цена је цена коју понуђач 
одређује у понуди, изражена у динарима, у коју су 
урачунати сви трошкови који се односе на предмет јавне 
набавке и који су одређени конкурсном документацијом; 
 26) упоредива тржишна цена је цена на 
релевантном тржишту, узимајући у обзир предмет јавне 
набавке, развијеност тржишта, услове из конкурсне 
документације, као што су начин плаћања, количине, рок 
испоруке, рок важења уговора, средство обезбеђења, 
гарантни рок и сл; 
 27) критеријум је мерило које се користи за 
вредновање, упоређивање и оцењивање понуда; 
 28) пријава  је захтев заинтересованог лица за 
учествовање у првој фази рестриктивног поступка, 
квалификационом поступку и конкуренционом дијалогу; 
 29) благовремена понуда је понуда која је 
примљена од стране наручиоца у року одређеном у 
позиву за подношење понуда; 
 30) одговарајућа понуда која је благовремена и 
за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке 
спецификације; 
 31) прихватљива понуда је понуда која је 
благовремена, коју наручилац није одбио због битних 
недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, 
нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и 
која не прелази износ процењене вредности јавне 
набавке. 
 

3. Систем набавки 

 

Члан 3. 
Систем набавки у Скупштини града Бора 

обухвата: планирање набавки, спровођење поступака 
ради закључења уговора о набавци, извршење и праћење 
извршења закљученог уговора о набавци, евидентирање 
и извештавање о спровденим поступцима  и закљученим 
уговорима и контролу свих навдених активности. 
 

4. Циљеви поступка јавне набавке  
  Члан 4. 

Циљ поступка јавне набавке је да добра, услуге 
и радови који се набављају буду одговарајућег квалитета 
и потребних количина и да буду набављени по 
најповољнијој цени. 

Спровођење поступка јавне набавке има за циљ 
да омогући несметано одвијање процеса рада и обављање 
делатности. 

Службе и лица која учествују у поступку јавне 
набавке обављају активности и послове у свим фазама 

поступка у складу са начелима јавних набавки и са 
пажњом доброг домаћина. 
 

5. Начела јавних набавки  
  Члан 5. 

 Поступак јавних набавки спроводи се на начин 
да се обезбеђује поштовање начела јавних набавки 
предвиђених Законом о јавним набавкама (даље: Закон), 
начела ефикасности и економичности, начела обезбеђења 
конкуренције, начела транспарантности поступка јавне 
набавке, начела једнакости понуђача, начела заштите 
животне средине и обезбеђивања енергетске 
ефикасности. 
 

6. Комуникација у поступку јавне набавке 

 

Члан 6. 
Комуникација у поступку јавне набавке и у вези 

са обављањем послова јавних набавки одвија се писаним 
путем, односно путем поште, електронске поште или 
факсом, као и објављивањем од стране наручиоца на 
Порталу јавних набавки. 

Правило о писаном начину одвијања 
комуникације спроводи се како у комуникацији унутар 
органа Града Бора, тако и у комуникацији са 
заинтересованим лицима, понуђачима и добављачима. 

Комуникација се одвија електронским путем 
увек када је то могуће. 

Ако је документ из поступка јавне набавке 
достављен од стране наручиоца или понуђача путем 
електронске поште или факсом, страна која је извршила 
достављање дужна је да од друге стране захтева да на 
исти начин потврди пријем тог документа, што је друга 
страна дужна да учини када је то неопходно, као доказ да 
је извршено достављање. 

Комуникација се мора одвијати на начин да се 
обезбеди чување поверљивих података о 
заинтересованим лицима, података о понудама и 
понуђачима до отварања понуда, да се обезбеди 
евидентирање радњи предузетих у поступку и чувању 
документације у складу са прописима којима се уређује 
област документарне грађе и архива. 

 

II  СПРЕЧАВАЊЕ КОРУПЦИЈЕ И СУКОБА 
ИНТЕРЕСА 

 

1. Мере за спречавање корупције 

Члан 7. 
Сва лица која учествују у поступку набавке у 

обавези су да предузимају мере за спречавање корупције 
и сукоба интреса у поступку набавки дефинисане 
Законом и овим Правилником. 

 

Члан 8. 
 Све радње предузете у поступку морају се 
писмено евидентирати од стране лица које их предузима. 
 

Члан 9. 
 Одговорно лице издаје писани налог са 
упутством лицу запосленом на пословима набавки за 
спровођење појединачних радњи у поступку набавке. 
 Лице из става 1. овог члана дужно је да изврши 
налог одговорног лица, у складу са упутством које је 
дато у писаном налогу, осим у случају када је дати налог 
у супротности са Законом. 
 У случају из става 2. овог члана, лице запослено 
на пословима набавки дужно је да одбије извршење 
таквог налога и о томе обавести одговорно лице на исти 
начин на који је добило писани налог. 
 У обавештењу из става 3. овог члана образлаже 
се који делови писаног налога су у супротности са 
законом. 
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2. Дужност пријављивања корупције и повреде  
конкуренције 

 

Члан 10. 
Лице запослено на пословима јавних набавки 

или било које друго лице ангажовано код наручиоца, које 
има податке о постојању корупције у јавним набавкама 
дужно је да о томе одмах обавести Управу за јавне 
набавке, државни орган надлежан за борбу против 
корупције и надлежно тужилаштво. 

Лица из става 1. овог члана дужна су да у 
случају сазнања о повреди конкуренције пријаве податке 
организацији надлежној за заштиту конкуренције. 

Запослени из овог члана не може добити отказ, 
односно не може бити премештено на друго радно место, 
зато што је, поступајући савесно и у доброј вери, 
пријавило корупцију у јавним набавкама. 
              Одговорно лице  у случају из ст. 1. и 2. овог 
члана може да настави поступак јавне набавке, с тим да 
ће уговор, уколико буде закључен са понуђачем за кога 
постоји сумња да је повредио конкуренцију, бити 
раскинут по сили закона уколико организација надлежна 
за заштиту конкуренције утврди постојање повреде 
конкуренције. 
 

3. Забрана закључења уговора 

Члан 11. 
 Забрањено је закључивање уговора са 
понуђачем у случају постојања сукоба интереса 
дефинисан Законом, уколико је постојање сукоба 
интереса утицало или могло утицати на одлучивање у 
поступку јавне набавке. 

Сукоб интереса постоји:  
- ако представник Наручиоца или са њим 

повезано лице учествује у упрвљању понуђача; 
- ако представник Наручиоца или са њим 

повезано лице поседује више од 1% удела, односно 
акција понуђача; 

- ако представник Наручиоца или са њим 
повезано лице запослено, или радно ангажовано код 
понуђача или са њиме пословно повезано. 
               Представником Наручиоца сматра се 
руководилац наручиоца коме су поверени послови јавних 
набавки, одговoрно лице наручиоца и лице запослено на 
пословима јавних набавки 

 

III  КОНТРОЛА НАБАВКИ  
 

1. Лица за контролу јавних набавки 

Члан 12. 
За контролу поступка планирања, спровођења 

поступка и извршења јавних набавки одређује се и 
задужује посебно запослено лице. 

Лице запослено на пословима контроле је 
независно и самостално у свом раду у вршењу својих 
надлежности. 

Лице запослено на пословима контроле може 
бити дипломирани правник или дипломирани 
економиста.  

Опис послова и услови за обављање послова 
контроле јавних набавки биће уређени Правилником о 
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у 
Градској управи града Бора.  

 

2. Предмет контроле 

Члан 13. 
 Предмет контроле јавних набавки коју 
спроводи лице за контролу је: целисходност планирања 
конкретне јавне набавке са становишта потреба и 
делатности, критеријуми за сачињавање техничке 
документације, начин испитивања тржишта, оправданост 

додатних услова за учешће у поступку јавне набвке и 
критеријума за доделу уговора, начина и рокова плаћања, 
аванси, гаранције за дате авансе, извршење уговора, а 
посебно квалитет испоручених добара и пружених 
услуга, односно извдених радова, стање залиха и начин 
коришћења добара и услуга. 
 Лице за контролу по потреби, односно по 
налогу одговорног лица врши контролу из става 1. овог 
члана. 
 Осим ових послова лице за контролу предузима 
и друге радње у циљу утврђивања чињеничног стања у 
вези са појединим поступком јавне набавке, односно 
уговором о јавној набавци.  
 

3. Врсте контроле 

Члан 14. 

 Контрола јавних набавки спроводи се као 
редовна и ванредна контрола. 
 Лице за контролу јавних набавки сачињава 
годишњи план контроле јавних набaвки, који садржи 
редовне контроле. 
 Ванредну контролу јавних набавки спроводи 
лице  за контролу, по правилу, по налогу одговорног 
лица, а може и без налога када постоје сазнања због којих 
је потребно спровести контролу.  
 У случају ванредне контроле, без налога лице за 
контролу обaвештава одговорно лице о започетој 
контроли и њеним разлозима. 
 

4. Извештај о спроведеној контроли 

Члан 15. 

 Лице за контролу јавних набавки подноси 
Извештај о спроведеној контроли јавних набавки.  

 Извештај из става 1. сачињава се у складу са 
одредбама овог  Правилника. 
 Лице за контролу најпре сачињава нацрт 
извештаја, који доставља на изјашњење организационој 
јединици, односно лицу код кога је вршена контрола, на 
који се може дати приговор у року од осам дана. 
 У року од осам дана, од дана пријема 
приговора, лице за контролу сачињава коначан Извештај 
о спровденој контроли. 
 Извештај потписује лице које је вршило 
контролу. 
 Лице за контролу по окончаној контроли 
сачињава извштај о спроведеној контроли и подноси га 
одговорном лицу. 

 

5. Годишњи извештај лица за контролу 

Члан 16. 

 Лице за контролу подноси годишњи извештај о 
раду одговорном лицу.  

 

IV  ПЛАНИРАЊЕ НАБАВКИ  
 

1. Временски оквир за планирање 

Члан 17. 

 Планирање набавки за наредну годину се одвија 
у текућој години, паралелно са израдом финансијског 
плана за наредну годину. 
 

2. Критријуми за планирање 

Члан 18. 

 Наручилац приликом планирања јавне набавке 
нарочито узима у обзир следеће критеријуме: 
1) да ли је предмет јавне набавке у функцији обављања 
делатности наручиоца и у складу са планираним 
циљевима; 
2) да ли техничке спецификације и количине одговарају 
стварним потребама наручиоца; 
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3) да ли је процењена вредност конкретне јавне набавке 
одговарајућа с обзиром на циљеве набавке, имајући у 
виду техничке спецификације и количине; 
4) да ли јавна набавка има за последицу стварање 
додатних трошкова за наручиоца; 
5) да ли постоје друга могућа решења за задовољавање 
потребе наручиоца; 
6) стање на залихама, искуствене показатеље у вези са 
месечном, кварталном, годишњом потрошњом добара и 
сл.; 
7) трошкове одржавања и коришћења постојеће опреме у 
односу на трошкове нове опреме, исплативост 

инвестиције, исплативост ремонта постојеће опреме и 
сл.; 
8) трошкове животног циклуса предмета јавне набавке 
(трошак набавке, трошкове употребе и одржавања, као и 
трошкове одлагања након употребе); 
9) ризике и трошкове у случају неспровођења поступка 
јавне набавке. 
 

3. Учесници у планирању набавке 

Члан 19. 

 Послове планирања набавки обавља тим за 
планирање. 
 Тим за планирање, поред одговорног лица и 
лица запослених на пословима јавних набавки, односно 
службеника за јавне набавке, чине Начелници Одељења 
У Градској управи града Бора, директори јавних и јавних 
комуналних предузећа, директори установа и чланови 
Градског већа града Бора за области за које су задужени, 
на основу писменог налога одговорног лица. 
 Приликом планирања сложених набавки, 
одговорно лице може ангажовати стручна лица која нису 
запослена у јавним предузећима, установама или 
Градској управи града Бора 

 

4. Начин исказивања потреба  
Члан 20. 

  Тим за планирање доставља у писменом 
облику планиране потребе за наредну годину. 
              Потребе морају бити исказане у одговарајућим 
количинским јединицама, описаних карактеристика, 
квалитета и динамике потреба, са образложењем разлога 
и сврсисходности набавке. 
 Лица запослена на пословима јавних набавки из 
тима врши прикупљање, проверу исказаних потреба и 
утврђивање стварних потреба за сваку набавку 
појединачно. 
 

5. Истраживање тржишта 

Члан 21. 

 На основу одређених потреба за добрима, 
услугама и радовима за реализацију планираних 
активности органа општине Бор тим за планирање 
набавки утврђује укупне спецификације добара, услуга и 
радова. 
 Утврђене спецификације представљају основ за 
истраживање тржишта. 
 

Члан 22. 

 Истраживање тржишта по правилу спроводе 
лица запослена на пословима јавних набавки или друга 
лица која одреди одговорно лице. 

 

Члан 23. 

 Истраживање тржишта спроводи се 
прикупљањем података на терену, путем интернета, 
доступних база података и огласа, у зависности од 
количина и врсте добара, услуга и радова. 
 О спроведеном истраживању тржишта 
сачињава се записник, који нарочито садржи податке о 
ценама и њиховом кретњу на тржишту, доступности 

потребних добара, услуга и радова, њховом квалитету и 
периоду гаранције, условима одржавања, каналима 
дистрибуције и списак потенцијалних добављача за сваки 
предмет набавке са њиховим карактеристикама и описом 
стања конкуренције на тржишту предмета набавке. 
 

6. Одређивање предмета набавке 

Члан 24. 

На основу добијених разултата истраживања 
тржишта врши се процена потребних финансијских 
средстава, а ради израде предлога финансијског плана. 

Након усвајања финансијског плана, запослена 
лица на пословима јавних набавки усклађују утврђене 
спецификације са одобреним финансијским средствима и 
одређује предмет сваке појединачне набавке, имајући у 
виду истоврсност добара, услуга и радова. 

     

Члан 25. 

 Приликом одлучивања које ће набавке бити 
обухваћене планом набавки, тим за планирање анализира 
приоритете, имајући у виду пре свега потребе за редовно 
обављање делантости и потребе за унапређењем 
делатности, као и критријуме за планирање. 
 

7. Врсте предмета јавне набавке 

Члан 26. 

 Предмет јавне набавке добара је куповина 
добара, закуп или лизинг добара (са правом куповине 
или без тога права). 
 Предмет јавне набавке услуге су услуге 
специфициране у Прилогу 1 Закона. 

Предмет јавне набавке радова је: извођење 
радова или пројектовање и извођење радова описаних у 
Уредби о класификацији делатности, Сектор Ф – 

Грађевинарство. 
 Уколико предмет уговора о јавној набавци чини 
више предмета у смислу ст. 1–3. овог члана, предмет се 
одређује према основном предмету уговора. Уколико 
предмет уговора чине добра и услуге, односно услуге из 
Прилога 1.Закона и друге услуге, основни предмет 
уговора јесте онај који чини већи део процењене 
вредности јавне набавке. 
 

8. Јавна набавка по партијама 

Члан 27. 

Увек када је то могуће и сврсисходно са 
становишта циљева набавке, тим за планирање ће 
предмет јавне набавке обликовати по партијама при чему 
ће партија представљати истоврсну целину добара, 
услуга и радова. 
  

9. Одређивање периода трајања уговора 

Члан 28. 

 Уговори се по правилу закључују на период од 
12 месеци, а изузетно се уговор може закључити на дуже 
од 12 месеци, у зависности од предмета набавке. 
 Одлуку о периоду трајања уговора доноси 
одговорно лице у складу са Законом, а на предлог тима за 
планирање. 
 

10. Процењена вредност набавке  
Члан 29. 

 Процењена вредност набавке исказује се у 
динарима, без пореза на додатну вредност. 

 Вредност набавке процењује се на основу 
резултата истраживања тржишта за специфициране 
количине и квалитет добара, услуга и радова. 
              Не може се одређивати процењена вредност 
јавне набавке, нити се може делити истоврсна јавна 
набавка на више набавки с намером избегавања примене 
Закона или правила oдређивања врсте поступка у односу 
на процењену вредност јавне набавке. Истоврсна јавна 
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набавка је набавка која има исту или сличну намену, при 
чему исти понуђачи у односу на природу делатности коју 
обављају могу да је испуне. 
 

10.1 Одређивање процењене вредности  
набавке добара 

Члан 30.  

 Основица за израчунавање процењене 
вредности јавне набавке добара одређује се на следећи 
начин: 
1) у случају када је предмет уговора куповина, закуп или 
лизинг и када је рок на који се уговор закључује 12 
месеци или краћи, узима се укупна процењена вредност 
уговора за све време његовог трајања, а када је рок дужи 
од 12 месеци, укупна процењена вредност уговора 
укључује процењену вредност за првих 12 месеци и 
процењену вредност за преостали период до истека рока; 
2) у случају кад се уговор из тачке 1) овог става 
закључује на неодређени рок, као и у случају кад постоји 
неизвесност у погледу рока на који се уговор закључује, 
узима се месечна процењена вредност уговора 
помножена са 48. 
            У случају периодичних уговора, као и уговора 
које је потребно обновити по истеку одређеног рока, 
процењена вредност јавне набавке одређује се: 
1) на основу вредности сличних периодичних уговора 
закључених током претходне буџетске године или током 
претходних 12 месеци, усклађене са очекиваним 
променама у погледу количине или вредности добара 
чије је прибављање предмет уговора у току 12 месеци 
који почињу да теку од дана закључења првобитног 
уговора; 
2) на основу укупне процењене вредности сличних 
периодичних уговора током 12 месеци након прве 
испоруке или током трајања уговора уколико је трајање 
уговора дуже од 12 месеци. 
 

10.2 Одрђивање процењене вредности  

набавке услуга 

Члан 31. 

 При израчунавању процењене вредности јавне 
набавке услуга, наручилац мора у вредност услуге да 
урачуна и све трошкове везане за услугу које ће имати 
понуђач. 
Код појединих услуга наручилац узима у обзир следеће 
износе: 
1) за услуге осигурања – висину премије, као и друге 
врсте плаћања које терете услугу; 
2) за банкарске и друге финансијске услуге – накнаде, 
провизије, као и друге врсте плаћања које терете услугу; 
3) за дизајн, архитектонске услуге, просторно планирање 
и сл. – накнаду или провизију. 
             Ако наручилац не може да одреди процењену 
вредност услуге због дужине трајања уговора, вредност 
услуге одређује се на следећи начин: 
1) у случају када је рок на који се уговор закључује 
одређен и ако је тај рок 36 месеци или краћи, укупна 
вредност уговора за цео рок; 
2) у случају када рок на који се уговор закључује није 
одређен, месечна вредност помножена са 48. 

 

10.3 Одређивање процењене вредости  
набавке радова  

Члан 32. 

 Процењена вредност јавне набавке радова 
одређује се тако што укупна вредност радова представља 
основицу за израчунавање вредности јавне набавке 
радова. 
 При одређивању процењене вредности јавне 
набавке радова у вредности радова, укључује се и 
вредност свих добара и услуга који су неопходни за 
извршење уговора о јавној набавци радова. 

             10.4. Одређивање процењене вредности јавне 
набавке по партијама 

Члан 33. 

 Када је предмет јавне набавке обликован по 
партијама, одређује се процењена вредност сваке партије 
појединачно, а потом се процењена вредност јавне 
набавке обликоване по партијама, одређује као збир 
процењених вредности свих партија, за период за који се 
закључује уговор. 
 

10.5. Одређивање процењене вредности у 
појединим поступцима 

Члан 34. 

 У случају квалификациног поступка, оквирносг 
споразума и динамичне набавке, процењена вредност 
јавне набавке одређује се као вредност свих уговора 
предвиђених за време трајања листе кандидата, оквирног 
споразума, односно система динамичне набавке. 
 

11. Избор врсте поступка 

Члан 35. 
Врсту поступка одређује одговорно лице и 

запослени у Општинској управи општине Бор на 
пословима јавних набавки и набавки и службеник за 
јавне набавке, имајући у виду врсту и специфичност 
предмета набавке, доступност, динамику набавке и 
процењену вредност. 

Додела уговора по правилу врши се  у 
отвореном или рестриктивном поступку. Додела угвора 
може се вршти и у: 

- квалификационом поступку;  
- преговарачком поступку са објављивањем 

позива за подношење понуда; 
- преговарачком поступку без објављивања 

позива за подношење понуда; 
- конкуретном дијалогу, 
- конкурсу за дизајн; 
- поступку јавне набавке мале вредности,  
у случајевима када су испуњени Законом 

прописани услови за примену ових поступака јавних 
набавки. 

Члан 36. 
 Избор врсте поступка се врши, умајући у виду: 
 - циљеве набавки; 
 - исказане потребе за добрима, услугама или 
радовима; 
 -резултате испитивања и истраживања тржишта 
посебно у погледу стања конкуренције на тржишту и 
доступности добара, услуга и радова; 
 - процењену вредност појединачне набавке; 
 - сложеност предмета набавке. 
  

12. Набавке на које се закон не примењује 

Члан 37. 
Приликом планирања набавки на које се закон 

не примењује одговорно лице и запослени у Градској 
управи града Бора на пословима јавних набавки и 
набавки и службеник за јавне набавке, поред дефинисања 
врсте предмета набавке, процењене вредности и 
оквирних рокова за реализацију ових набавки, за сваку 
појединачну набавку наводи и основ за изузеће од 
примене Закона. 

 

13. Одређивање рокова 

Члан 38. 

 Приликом планирања набавки, одговорно лице 
и запослени у Градској управи града Бора на пословима 
јавних набавки и набавки и службеник за јавне набавке 
ће одредити следеће оквирне рокове: 
 - рок за покретање поступка, 
 - рок за закључење уговора, 
 - рок за извршење уговора. 
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Члан 39. 
 Приликом одређивања рокова одговорно лице и 
запослени у Градској управи града Бора на пословима 
јавних набавки и набавки и службеник за јавне набавке 
узимају у обзир: 
 - податке о роковима важења раније 
закључених уговора  и динамици њиховог извршења, 
 - динамику потреба за добрима, услугама и 
радовима, 
 - временске оквире у којима је могуће изводити 
грађевинске радове и време потребно за њихово 
извођење, 
 - време потребно за реализацију појединих 
активности у поступцима јавних набавки, 
 - рокове за добијање мишљења Управе за јавне 
набавке. 
 

14. Централизоване набавке, набавке од стране  

више наручилаца и резервисане јавне набавке 

 

Члан 40.  
 Одговорно лице и запослени у Градској управи 
града Бора на пословима јавних набавки и набавки и 
службеник за јавне набавке разматрају могућност и 
доносе одлуку које ће се набавке спроводити преко тела 
за централизоване набавке или заједно са другим 
наручиоцима, као и одлуку о спровођењу резервисаних 
набавки. Ове набавке ће као такве бити наведене и 
образложене у плану набвки. 
           

       15.  План набавки 

Члан 41. 
             Одговорно лице доноси  годишњи план јавних 
набавки који садржи следеће податке: 
1) редни број јавне набавке – свака јавна набавка 
евидентира се под посебном позицијом у плану јавних 
набавки; 
2) предмет јавне набавке – јасан опис предмета јавне 
набавке за коју се спроводи поступак, а може се унети и 
ознака из општег речника набавки; 
3) процењену вредност јавне набавке – укупна 
процењена вредност набавке без ПДВ-а, a може се 
навести и процењена вредност по партијама и годинама; 
4) врсту поступка јавне набавке – врста поступка из 
члана 31. Закона; 
5) оквирни датум покретања поступка – месец или 
прецизнији временски период у коме се планира 
покретање поступка јавне набавке; 
6) оквирни датум закључења уговора – месец или 
прецизнији временски период у коме се планира 
закључење уговора о јавној набавци; 
7) оквирни рок трајања уговора – месец или прецизнији 
временски период у коме се очекује извршење уговора о 
јавној набавци; 
8) податак о централизованој јавној набавци – наводи се 
уколико се набавка спроводи преко тела за 
централизоване јавне набавке; 
9) друге податке и напомене – уколико су од значаја за 
процес планирања јавних набавки. 
         У плану јавних набавки из става 1. овог члана 
наводи се и податак уколико се набавка  спроводи преко 

тела за централизоване набавке. 
                                              

      16.   Начин достављања плана набавки 

Члан 42. 

              План јавних набавки, измене и допуне плана 
лица запослена на пословима јавних набавки објављују 
на Порталу јавних набавки у року од десет дана од дана 
доношења. 
 

 

 

       17.  Измена плана набавки 

Члан 43. 

             Изменом и допуном плана јавних набавки сматра 
се измена у погледу повећања процењене вредности 
јавне набавке за више од 10%, измена предмета јавне 
набавке, односно планирање нове јавне набавке. 
            Ако поједини подаци из плана јавних набавки 
представљају пословну тајну у смислу закона којим се 
уређује заштита пословне тајне или представљају тајне 
податке у смислу закона којим се уређује тајност 
података, ти подаци из плана се неће 

објавити. 
              У случају из става 2. овог члана,  лица запослена 
на пословима јавних набавки план јавних набавки у 
изворном облику достављају  Управи за јавне набавке и 
Државној ревизорској институцији. 
 

       18. Одговорност за доношење плана набавки  
Члан 44. 

 План набавки доноси Председник Скупштине 
града Бора, као одговорно лице. 
 

19. Рок за доношење плана набавки  
Члан 45. 

 План набавки за текућу годину доноси се након 
доношења Одлуке о буџету града Бора и Финансијског 
плана. 

             Рок за доношење Плана из става 1.овог члана је 
15 дана од дана достављања истог од стране Одељења за 
финансије Одсеку за јавне набавке у Одељењу за управу 

и опште послове. 
 

V. СПРОВОЂЕЊЕ ПОТУПКА ЈАВНЕ  
      НАБАВКЕ 

 

1. Покретање поступка  
Члан 46. 

 Поступак јавне набавке покреће се одлуком о 
покретању поступка јавне набавке. 
 Одлука из става 1. овог члана садржи елементе 
прописане Законом као и друге елементе за које се 
процени да су неопходни за спровођење поступка 
конкретне јавне набавке. 
 Одлуку из става 1. овог члана доноси одговорно 
лице. 

 

1.1. Услови за покретање поступка 

Члан 47. 

 Лице запослено на пословима јавних набавки у 
временском року који је у плану набавки означен за 
покретање поступка, подноси писани захтев одговорном 
лицу за покретање потупка јавне набавке. 
              Захтев из става 1.овог члана подноси се уколико 
је јавна набавка предвиђена Планом јавних набавки за 
текућу годину . 
              У изузетним случајевима, када јавну набавку 
није могуће унапред планирати или из разлога хитности, 
одговорноо лице може да покрене поступак јавне набавке 
и ако набавка није предвиђена у плану јавних набавки.    
  

              Обавезе које се преузимају  уговором о јавној 
набавци морају бити уговорене у складу са прописима 
којима се уређује буџетски систем, односно располагање 
финансијским средствима 

              Одговорно лице након пријема захтева из става 
1. овог члана издаје писани налог за покретање поступка 
јавне набавке лицу запосленом на пословима јавних 

набавки. 
 Налог садржи упутство за израду предлога 
одлуке о покретању поступка и предлога решења о 
именовању комисије, односно одређивању лица која ће 
спроводити поступак јавне набавке. 
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 У случају примене поступка јавне набавке мале 
вредности налог може да садржи списак потенцијалних 
понуђача којима се упућује позив за подношење понуда. 
 

              У случају примене преговарачког поступка без 
објављивања позива за доношње понуда налог садржи 
списак потенцијалних понуђача којима се упућује позив 
за подношење понуда. 
 Предлог одлуке о покретању поступка јавне 
набавке и предлог решења о именовању комисије 
сачињава лице запослено на пословима јавних набавки. 
 Потврду о постојању средстава у 
буџету/финансијском плану за спровођење конкретне 
јавне набавке и набавке даје Одељење за финансије и то 
потписивањем/парафирањем на захтеву за набавку, јавну 
набавку добара, радова и услуга, а потврду о постојању 
средстава у плану јавних набавки Одсек за јавне набавке 

у Одељењу за управу и опште послове на истом захтеву. 
 

Члан 48. 

 Уколико није донет буџет или финансијски 
план, одговорно лице доноси одлуку о покретању 
потупка јавне набавке само до износа средстава 
планираних, у складу са одлуком о привременом 
финансирању. 
 У случају из става  1.  Одељење за финансије 
потврђује постојање одређеног износа средстава 
планираних, у складу са одлуком о привременом 
финансирању. 
 Поступак за добијање и издавање потврде о 
постојању финансијских средстава у Одељењу за 
финансије исти је као поступак из члана 47. овог 
правилника.  

 

      2. Спровођење поступка јавне набавке од стране 
више наручилаца 

 

Члан 49. 
              Наручиоци могу заједнички спровести одређени 
поступак јавне набавке или један наручилац може 
овластити другог наручиоца да у његово име и за његов 
рачун спроведе поступак јавне набавке или предузме 
одређене радње у том поступку. 
             У случају из става 1. овог члана наручиоци 
доносе посебну одлуку.Садржину одлуке из става 2. овог 
члана утврђује Управа за јавне набавке. 

       За законитост и правилност поступка солидарно 
су одговорни наручиоци који спроводе јавну набавку. 

 

       3.  Комисија за спровођење јaвне набавке  
Члан 50.  

Поступак јавне набвке спроводи комисија за 
јавну набавку. 
 Решење о именовању комисије доноси 
одговорно лице истовремено са доношењем одлуке о 
покретању поступка јавне набавке. 
 Решење из става 2. овог члана садржи имена 
чланова комисије, њихових заменика, дефинише задатке 
и садржи остале елементе прописане Законом о јавним 
набавкама. 
 Радна је обавеза свих запослених у Општинској 
управи општине Бор да узму учешће у раду комисије за 
спровођење јавне набавке када их одговорно лице у исту 
именује. 

Одбијање рада у комисији за спровођење јавне 
набавке у смислу прописа о правима и обавезама 
запослених представља тежу повреду радне дужности. 
 Када се спроводи поступак јавне набавке мале 
вредности одговорно лице одлучује да ли ће поступак 
спроводити лице запослено на пословима јавних набавки 
или комисије за јавну набавку, а имајући у виду 

сложеност предмета набавке која може захтевати учешће 
других стручних лица. 
 

         3.1. Састав комисије  
Члан 51. 

 Комисија за јавне набавке (даље: Комисија) има 
најмање три члана од којих је један службеник за јавне 
набавке или лице са стеченим образовањем на правном 
факултету. 
 У случају спровођења поступка јавне набавке 
чија је процењена вредност већа од 15.000.000 динара, 
службеник за јавне набавке мора бити члан комисије. 
 Остали чланови комисије се именују из реда 
запослених који имају одговарајуће стручно образовање 
из области која је предмет набавке. Уколико нема 
запослених са стручним образовањем  из области која је 
предмет јавне набавке, у комисији се може именовати и 
лице које није запослено у Општинској управи општине 
Бор. 
 За чланове комисије не могу бити именована 
лица која која су у сукобу интереса у вези са предметом 
јавне набавке. 
 Лица запослена на пословима јавних набавки 
увек пружају стручну и техничкиу помоћ Комисији и 
учествују у изради конкурсне документације.. 
 

Члан 52. 
 Чланови комисије након уручења решења 
потписују изјаву којом потврђују да у предметној јавној 
набавци нису у сукобу интереса. Након доношења 
решења чланови комисије потписују изјаву којом 
потврђују да у предметној јавној набавци нису у сукобу 
интереса.  
             Уколико сматрају да могу бити у сукобу интереса 
или уколико у току поступка јавне набавке сазнају да 
могу доћи у сукоб интереса, чланови комисије о томе без 
одлагања обавештавају одговорно лице, а који предузима 
потребне мере како не би дошло до штетних последица у 
даљем току поступка јавне набавке 

  

        4.  Оглашавање у поступку јавне набавке 

Члан 53. 
 Огласи о јавној набавци објављују се на 
Порталу јавних набавки и на интернет страници Града 
Бора. 
             Огласи о јавној набавци чија је процењена 
вредност већа од јавне набавке мале вредности из члана 
39. Закона, односно већа од 5.000.000 динара,објављују 
се и на Порталу службених гласила Републике Србије и 
база прописа 

            Ако је процењена вредност јавне набавке већа од 
250.000.000 динара за добра и услуге и 500.000.000 
динара за радове, наручилац је дужан да оглас о јавној 
набавци из члана 55. став 1. тач. 2) до 4) Закона објави и 
на страном језику, који се обично користи у 
међународној трговини у области из које је предмет јавне 
набавке. 

 

        4.1. Врсте огласа 

Члан 54. 

Огласи о јавној набавци су: 
1) претходно обавештење; 
2) позив за подношење понуда и пријава; 
3) обавештење о систему динамичне набавке; 
4) позив за учешће на конкурсу за дизајн; 
5) обавештење о признавању квалификације; 
6) обавештење о закљученом оквирном споразуму; 
7) обавештење о покретању преговарачког поступка без 
објављивања позива за подношење понуда; 
8) обавештење о закљученом уговору; 
9) обавештење о резултатима конкурса; 
10) обавештење о обустави поступка јавне набавке; 
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11) обавештење о продужењу рока за подношење понуда, 
односно пријава; 
12) одлука о измени уговора о јавној набавци; 
13) обавештење о поднетом захтеву за заштиту права; 
14) обавештење о поништењу поступка јавне набавке 

 

Члан 55. 

 За спровођење радњи у вези са оглашавањем у 
поступку јавне набавке задужена су лица запослена на 
пословима јавних набавки. 
  

         4.2. Претходно обавештење 

Члан 56. 

 Наручилац може да објави претходно 
обавештење о намери да спроведе поступак јавне 
набавке. Садржина претходног обавештења одређена је у 
Прилогу 3А Закона. 
  

        4.3. Позив за подношење понуда/пријава 

Члан 57. 

Позив за подношење понуда, односно пријава 
објављује се у случајевима када је то прописано Законом. 

У позиву за подношење понуда/пријава 
обавезно се одређује рок за подношење понуда у 
зависности од врсте поступака јавне набавке. 

Рок за подношење понуда/пријава рачуна се од 
дана објављивња позива за подношење понуда/пријава на 
Порталу јавних набавки. Одређивањем рока сматра се 
одређивање датума и сата до којег се понуде могу 
подносити. 
 

         5. Конкурсна документација  
Члан 58. 

 Конкурсна документација се припрема у складу 
са Законом и овим Правилником. 
 Конкурсна документација садржи све податке 
на основу којих ће понуђачи моћи да припреме 
прихватљиву понуду. 

Конкурсну документацију припрема комисија, 
односно лице запослено на пословима јавних набавки 
када поступак спроводи то лице. 
 

         5.1. Садржина конкурсне документације  
Члан 59. 

 Подаци садржани у конкурсној документацији 
морају бити истоветни са подацима који су наведени у 
позиву за подношење понуда. 

 

Члан 60. 
 Конкурсна документација у складу са врстом 
поступка и природом предмета јавне набавке садржи све 
елементе ускладу са прописима о јавним набавкама.  
 Комисија за јавну набaвку приликом израде 
конкурсне документације придржава се начела 
обезбеђивања конкуренције и једнакости понуђача. 
Услови за учешће у поступку, тхничке спецификације и 
елементи критријума за доделу уговора морају бити у 
логичкој вези са предметом набавке и не смеју да 
ограничавају конкуренцију. 
 Конкурсна документација садржи обавезне 
услова за учешће у поступку јавне набавке прописане 
Законом, а према прдмету набавке може да садржи и 
додатне услове. 
 Додатне услове самостално одређује комисија, 
узимајући у обзир предмет и вредност јавне набавке и 
друге чињенице које су од значаја за извршење 
предметне јавне набавке. 
 Модел уговора сачињава Комисија. 
 

 

 

 

           5.2. Израда техничке спецификације 

Члан 61. 
 Техничка спецификација и пројектна 
документација представљају техничке захтеве у којима 
су описане карактеристике добара, услуга и радова.  
 Техничке спецификације морају бити одређене 
у складу са одредбама Закона и других прописа који 
регулишу област која је предмет набавке. 
 Приликом одређивања техничких 
спецификација води се рачуна да се обезбеди да добра, 
услуге и радови одговарају објективним потребама. 
 Техничке спецификације у случају набавке 
добара и услуга одређују крактеристике добара и услуга 
као што су димензије, описи, ниво квалитета, сигурност, 
ниво утицаја на животну средину, потрошњу енергије, 
оцену усаглашености и слично. 
 У случају набвке радова, техничке 
спецификације поред карактристика, садрже и прописе о 
пројектима, обрачуну трошкова, проби, инспекцији и 
условима преузимања, методу градње и друге елементе 
релевантене за предметну набавку. 
 Лице задужено за састављање техничке 
спецификације и документције дужно је да одмах након 
њеног састављања, исту достави лицу за контролу, који 
је у обвези да у року од два дана, од дана достављања 
докумнтације, достави писмено обавештење о 
исправности и оправданости техничке спецификације. 
 

         5.3. Објављивање конкурсне документације 

Члан 62. 
Комсија, односно лице заослено на пословима 

јавних набавки одмах након израде, а пре јавног 
објављивања позива и конкурсне документације  
контролише саобразност података из конкурсне 
документације са подацима из позива за подношење 
понуде и проверава да ли конкурсна докумнтција садржи 
све елементе прописане Законом  и др.прописима о 
јавним набавкама. 
 Лице запослено на пословима јавних набавки 
истовремено са објављивањем позива за подношење 
понуда објављује конкурсну документацију на Порталу 
јавних набавки и на интернет страници Града Бора у 
складу са Законом. 
 

         5.4. Измена или допуна конкурсне документације 

Члан 63. 

 Измене и допуне конкурсне документације 
врши Комисија у случају исправки података или када је 
то неопходно за успешно спровођење поступака јавне 
набавке. 

Уколико се у року предиђеном за подношење 
понуда измени или допуни конкурсна документација, 
Комисија контролише да ли измењена конкурсна 
документација садржи све елементе предвиђене 
прописима о јавним набавкама.Контрола се мора 
извршити у што краћем року. 
 Измењена конкурсна документација се одмах 
након извршене контроле објављује на Порталу јавних 
набавки и интернет страници. 
 

Члан 64.  

 Уколико комисија за јавну набавку измени или 
допуни конкурсну документацију у року не дужем од 
осам дана пре истека рока за подношење понуда, 
продужава се рок за подношење понуда. 

Лице запослено на пословима јавних набавки 
објављује обавештење о продужењу рока за подношење 
понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници. 

Након истека рока предвиђеног за подношење 
понуда не може се мењати нити допуњавати конкурсна 
документација. 
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5.5.  Додатне информације и појашњења   
конкурсне докумнтације 

Члан 65. 

Након објављивања јавног позива и конкурсне 
документације комисија је надлажна за комуникацију са 
заинтересованим лицима и понуђачима. 

Комисија одговара на захтеве за додатним 
информацијама или појашњењима у вези са 
припремањем понуде, ако су сачињени у писаном облику 
и достављени најкасније пет дана пре истека рока за 
доношење понуде. 

Комисија у року од три дана, од дана пријема 
захтева одговор објављује на Порталу јавних набавки и 
интернет страници Града Бора. 

Писани захтеви и одговори  се чувају у 
документацији која се односи на конкретну јавну набавку 
у одговарајућем регистру или у посебном фајлу уколико 
се комуникација одвијала електронским путем. 
 

         6. Пријем понуда 

Члан 66. 

 Лице запослено на пословима писарнице 
приликом пријема понуде на коверти, односно кутији у 
којој се понуда налази обележава време пријема и 
евидентира број и датум понуде према редоследу 
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, 
предаје се понуђачу потврда пријема понуде. 
 Понуде се чувају на начин да не дођу у посед 
неовлашћених лица. 
 Примљене понуде се достављају комисији 
непосредно пре отварања понуда. 
 

         7. Отварање понуда 

Члан 67. 

 Отварање понуда спроводи се у просторијама 
Града Бора, у канцеларији која је одређена у позиву за 
подношење  понуда и у време које је одређено у позиву 
за подношење  понуда. 
 Отварање понуда је јавно и може присуствовати 
свако заинтересовано лице, а активно могу учествовати 
само овлашћени представници понуђача. 
 Представник понуђача који учествује у 
поступку отварања понуда има прво да приликом 
отварања понуди извршни увид у податке из понуде који 
се уносе у записник о отварању понуда. 

Понуде примљене након истк рока за 
подношења понуда се не отварају, већ се затворне 
враћају понуђачу. 

Приликом отварања понуда комисија сачињава 
записник који садржи податке предвиђене Законом. 

Записник о отварању понуда потписују чланови 
Комисије и представници понуђача, који преузимају 
примерак записника, а понуђачима који нису 
учествовали у поступку отварања понуда доставља се 
записник у року од три дана, од дана отварања. 
 

        8. Стручна оцeна примљених понуда 

Члан 68. 

 Комисија врши стручну оцену понуда након 
окончања поступка отварања у року предвиђеном 
Законом.  
 Комисија врши стручну оцену свих понуда које 
су благовремено примљене и отворне на отварању 
понуда. 

 Приликом стручне оцене сваке појединачне 
понуде комисија утврђује: 

- Да ли постоје битни недостаци понуде; 
-Да ли је понуда одговарајућа, у смислу испуњавања  

техничких спецификација које су тражене у конкурсној 
документацији; 

- Да ли постоје рачунске грешке у понуди и  уколико  

постоје, позива понуђача ради давања сагласности за 
исправку грешке; 

- Да ли понуда садржи неуобичајено ниску цену; 
-Да ли је понуда прихватљива, у смислу да понуда  

не ограничава, нити условљава права Општинске управе 
општине Бор или обавезе понуђача и која не прелази знос 
процењене вредности јавне набавке; 

 

Члан 69. 
 Комисија одбија понуде: 

-Када утврди да постоје битни недостаци  понуде, 
-Када утврди да су неодговарајуће јер не испуњавају 

захтеване техничкке спецификације;                    
-Када утврди да су неприхватљиве  
 

Члан 70. 
У случају неоуобичајено ниске цене комисије 

позива понуђача да у примереном року детаљно 
образложи структуру понуђене цене. 

Након изјашњавања понуђача Комисија ће 
одлучити да ли ће ову понуду одбити или узети у даљу 
оцену ценећи веродостојност података које је понуђач 
изнео. 

Члан 71. 

 Комисија све понуде које нису одбијене рангира 
применом критеријума за доделу уговора одређеног у 
позиву за подношење понуде и конкурсној 
документацији.  
 У поступку рангирања понуда Комисија може 
захтевати од понуђача додатна објашњења која су 
неопходна при прегледу, вредновању и упоређивању 
понуда, а може да изврши и контролу (увид) код 
понуђача односно његовог подизвођача. 
 

           9. Извештај о стручној оцени понуда 

Члан 72. 

 Након извршене стручне оцене понуда, 
комисија у што краћем року сачињава извештај о 
стручној оцени понуда који садржи податке таксативно 
наведене у Закону. 
 Извештај о стручној оцени доставља се 
одговорном лицу. 

Члан 73. 

 Након извршеног рангирања понуда, а под 
условом да постоји најмање једна прихватљива понуда, 
Комисија предлаже да се додели уговор понуђачу који је 
понудио најповољнију понуду. 
 Комисија предлаже одговорном лицу да се 
обустави  потупак јавне набавке уколико се након 
рангирања понуда утврди да не постоји ниједна 
прихватљива понуда. 
 

Члан 74. 

               Уговор се може доделити понуђачу чија понуда 
садржи понуђену цену већу од процењене вредности 
јавне набавке, ако није већа од упоредиве тржишне цене 
и ако су понуђене цене у свим одговарајућим понудама 
веће од процењене вредности јавне набавке. 
               У случају из става 1. овог члана одговорно лице 
доставља образложен извештај Управи за јавне набавке и 
Државној ревизорској институцији. 
           

10. Одлука о додели уговора 

Члан 75. 

 Одговорно лице доноси одлуку о додели 
уговора. 
 Одлука о додели уговора мора бити 
образложена и мора да садржи нарочито податке из 
извештаја о стручној оцени понуда и упутство о правном 
средству. 
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 Одлука из става 1. овог члана објављује се на 
Порталу јавних набавки и на интернет страници Града 
Бора у року од три дана, од дана доношења. 
 Ако поједини подаци из одлуке представљају 
пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита 
пословне тајне или представљају тајне податке у смислу 
закона којим се уређује тајност података, ти подаци из 
одлуке се неће објавити. 
             У случају из става 4. овог члана, лица запослена 
на пословима јавних набавки одлуку у изворном облику 
достављају Управи за јавне набавке и Државној 
ревизорској институцији 

 

             11. Одлука о обустави поступка  
Члан 76. 

 Одговорно лице доноси одлуку о обустави 
поступка. 
 Одговорно лице може да обустави поступак 
јавне набавке из објективних и доказивих резлога, који се 
нису могли предвидети у време покретања поступка и 
који онемогућавају да се започети поступак оконча или 
услед којих је  престала потреба за предметном набавком 
због чега се неће понављати у току исте буџетске године, 
односно у наредних шест месеци. 
 Одлука о обустави поступка јавне набавке мора 
да садржи разлоге обуставе поступка, упутство о 
правном средствуи и одлуку о трошковима припремања 
понуда. 
 Одлука о обустави поступка јавне набавке 
објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет 
страници општине Бор у року од три дана, од дана 
доношења одлуке. 
 Након коначности, а најкасније пет дана, од 
дана коначности одлуке о обустави поступка јавне 
набавке, лице запослено на пословима јавних набавки 
објављује на Порталу јавних набавки и на интернет 
страници општине Бор обавештење о обустави поступка 

јавне набвке које садржи податке из прилога ЗК Закона. 
 Лице запослено на пословима јавних набавки 
уноси у апликативни софтвер податак да је поступак 
обустављен у збирни обрзац о исходима поступка – 

Образац В1, а одговарајуће податке о обустављеном 
поступку у образац В2.   
 

           12. Увид у документацију 

Члан 77. 

 После доношења одлуке о додели уговора, 
односно одлуке о обустави поступка, понуђачу се на 
писани захтев омогућава увид у документацију, као и 
копирање исте о његовом трошку. 
 Лице запослено на пословима јавних набавки у 
року од два дана, од пријема писаног захтева, понуђача 
омогућава увид и копирање документције уз обавезу да 
заштити податке које је понуђач означио као поверљиве. 
 Писани захтев се чува као доказ у посебном 
регистру који се води за конкретну јавну набавку или у 
посебном фајлу уколико је захтев подет електронским 
путем. 
 

           13. Извештавање понуђача 

Члан 78. 
 Комисија може у року од пет дана, од дана 
доношења одлуке о додели уговора/обустави поступка, 
са сваким понуђачем одвојено одржати састанак на којем 
ће објаснити начин спровођења поступка, дефинисања 
услова за учешће, начин одређивања спецификације 
предмета јавне набавке, начин одређивања елемената 
критеријума и методологије за доделу пондера, разлоге 
за одбијање понуда, рангирање понуда и сл. 
 Комисија је дужна да организује извештавање 
понуђача ако је већина понуда одбијена у поступку јавне 
набавке, чија је процењена вредност већа од 250.000.000 

динара за добра и услуге, односно већа од 500.000.000 
динара за радове. 
 О извештавању понуђача и разговору са 
понуђачима сачињава се записник. 
 

          14. Закључње уговора о јавној набавци 

Члан 79. 
 Уговор о јавној набавци, односно оквирни 
споразум закључује се након доношења одлуке о додели 
уговора, односно одлуке о закључењу оквирног 
споразума а ако у року предвиђеном Законом није поднет 
захтев за заштиту права или је захтев за заштиту права 
одбачен или одбијен. 
 Одговорно лице може и пре истека рока за 
подношење захтева за заштиту права закључити уговор о 
јавној набавци: 

-на основу оквирног споразума; 
-у случају примене преговарачког поступка из  

члана 36. став 1. тачка 3) Закона; 
-у случају примене система динамичне набавке; 
-у случају поступка јавне набавке мале вредости из 

члана 39. став 6. Закона;  
-ако је поднета само једна понуда, осим у 

преговарачком поступку без објављивања позива за 
подношење понуда.  
 

Члан 80. 
 Уговор о јавној набавци  се потписан доставља 
понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од 
дана протека рока за подношење захтева за заштиту 
права. 
 Ако понуђач, којем је додељен уговор, одбије 
да закључи уговор о јавној набавци, уговор се може 
закључити са првим следећим најповољнијим понуђачем. 
 

Члан 81. 
 Лице запослено на пословима јавних набавки 
објављује на Порталу јавних набавки и интернет 

страници Града Бора обавештење о закљученом уговору 
о јавној набавци или оквирном споразуму у року од пет 
дана, од дана закључења уговора, односно оквирног 
споразума. 
 Након закљученог уговора лице запослено на 
пословима јавних набавки уноси у апликативни софтвер 
податак да је поступак успешно спроведен. 
 Лице запослено на пословима јавних набавки 
након закљученог уговора уноси новог добављча у 
евиденцију о добављачима. 
 

          15. Измене уговора о јавној набавци 

Члан 82. 

              Одговорно лице може након закључења уговора 
о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке 
повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност 
уговора може повећати максимално до 5% од укупне 
вредности првобитно закљученог уговора, при чему 
укупна вредност повећања уговора не може да буде већа 
од вредности из члана 39. став 1. Закона, под условом да 
је та могућност јасно и прецизно наведена у конкурсној 
документацији и уговору о јавној набавци. 
              Након закључења уговора о јавној набавци 
одговорно лице може да дозволи промену цене и других 
битних елемената уговора из објективних разлога који 
морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној 
документацији, уговору о јавној набавци, 
односно предвиђени посебним прописима. Променом 
цене не сматра се усклађивање цене са унапред јасно 
дефинисаним параметрима у уговору и конкурсној 
документацији. 
             Лимити из става 1. овог члана не односе се на 
вишкове радова уколико су исти уговорени. 
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             Изменом уговора о јавној набавци из ст. 1. и 2. 
овог члана не може се мењати предмет набавке. 
             У случају из ст. 1. и 2. овог члана одговорно лице 
доноси одлуку о измени уговора која садржи податке у 
складу са Прилогом 3Л Закона. 
             Лице запослено на пословима јавних набавки у 
року од три дана од дана од дана доношења одлуке о 
измени уговора исту објављује на Порталу јавних 
набавки и интернет страници Града Бора и извештај 
доставља Управи за јавне набавке и Државној 
ревизорској институцији 

 По доношењу одлуке о измени уговора, лице 
запослено на пословима јавних набавки уноси у 
апликативни софтвер одговарајуће податке о измени 
уговора. 

Члан 83. 

 Након измене уговора о јавној набавци, 
доставља се лицима задуженим за праћење извршења 
уговора.  
 

VI. ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ   
      НАБАВЦИ 

 

1. Праћење извршења уговора о јавној  
набавци 

Члан 84. 

Праћење извршења уговора о јавној набавци, за 
сада, организују начелници одељења, односно службе у 
зависности од тога шта је предмет уговора, при чему у 
свом одељењу –служби одређују лице задужено за 
праћење извршења уговора.  

 

Члан 85.  

 Уговор о набавци доставља се лицу задуженом 
за праћење извршења уговора и финансијској служби, а 
један примерак остаје у предмету о поступку набавке. 
 

Члан 86. 

 У наредном периоду, одговорно лице ће 
одредити из реда запослених лице за праћење извршења 
конкретног уговора о јавној набавци у зависности од 
врсте предмета набавке и стручног образовања из 
области која је предмет набавке, а у складу са актом о 
организацији и систематизацији послова. 
 Када је то неопходно, одговорно лице може за 
праћење извршења уговора одредити и лице које није 
запослено у Градској управи града Бора. 
 

Члан 87.  

 Лице које је одговорно за пријем предмета 
набавке добара приликом испоруке од стране добављача, 
прегледа добра ради провере саобразности са уговореним 
количинама, квалитетом, узорком, динамиком испоруке 
и слично. 
 Начелници одељења-службе одређују лица из 
реда запослених која су одговорна за пријем предмета 
набавке. 
 Извештај о извршеној услузи која је предмет 
уговора о јавној набавци контролишу и потврђују лица 
која су корисници услуга. 
 Надзор над извођењем радова који су предмет 
уговора о јавној набавци врши запослени кога одреди 
одговорно лице, а у зависности од врсте радова. 
 Након извршене провере предмета набавке, 
лице из става 1., 3. и 4. овог члана потписује отпремницу, 
извештај о извршењу услуге или радова или други 
документ којим се потврђује да је уредно извршена 
обавезе од стране добављача, односно извођача. 

Лица одговорна за праћење извршења 
конкретних уговора достављају извештај о извршењу 
уговора лицима запосленим на пословима јавних 

набавки. 
 

Члан 88.  
 У случају да добављач, односно извођач не 
извршава обавезе у складу са уговором лице одговорно 
за праћење конкретног уговора упућује рекламације 
добављачу,извођачу и предузима друге мере у циљу 
уредног извршења уговора и о томе писаним путем 
обавештава лице запослено на пословима јавних набавки. 

У случају да је предмет уговора набавка радова, 
лице одговорно за праћење конкретног уговора 
упозорава и обавештава и надзорни орган о уоченим 
одступањима од услова преузетих уговором. 
 Комуникација са добављачем, извођачем у вези 
извршења  уговора обавља се искључиво писаним путем. 
 Лице запослено на пословима јавних набавки, 
на основу извештаја о предузетим мерама, предлаже 
одговорном лицу реализацију средстава финансијског 
обезбеђења и/или раскид уговора. 
 У зависности од сваког конкретног уговора 
одговорно лице ће ценити да ли је у реализацији неког 
уговора повредом прописа учињено кривично дело, 
прекршај или привредни преступ, па ће о томе писаним 
путем обавестити надлежне правосудне органе и 
буџетског инспектора. 
 

Члан 89.  
 Лице запослено на пословима јавних набавки 
након уредно извршеног уговора или неизвршења 
уговора уноси апликативни софтвер потребне податке у 
образац А2. 

Члан 90.  

 Пријем и овера рачуна и других докумената, 
као и форма и садржина захтева за плаћање прописани су 
Упутством о раду трезора. 
 

VII ЗАШТИТА ПРАВА У ПОСТУПКУ  
        ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

1. Поступак заштите права 

Члан 91. 

            Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, 
односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу 
уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је 
претрпео или би могао да претрпи штету због поступања 
наручиоца противно одредбама Закона. 
          Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а 
копија се истовремено доставља Републичкој комисији. 
          Захтев за заштиту права се може поднети у току 
целог поступка јавне набавке, против сваке радње 
наручиоца, осим уколико Законом није другачије 
одређено.  
           Захтев за заштиту права којим се оспорава врста 
поступка, садржина позива за подношење понуда или 
конкурсне документације сматраће се благовременим ако 
је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре 
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 

достављања и уколико је подносилац захтева у складу са 
чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на 
евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац 
исте није отклонио. 
              Захтев за заштиту права којим се оспоравају 
радње које наручилац предузме пре истека рока за 
подношење понуда, а након истека рока из претходног 
става сматраће се благовременим уколико је поднет 
најкасније до истека рока за подношење понуда 

               После доношења одлуке о додели уговора и 
одлуке о обустави поступка, рок за  подношење захтева 
за заштиту права је десет дана од дана објављивања 
одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку 
јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о 
додели уговора на основу оквирног споразума.        
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            Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати 
радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако 
су подносиоцу захтева били или могли бити познати 
разлози за његово подношење пре истека рока за 
подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео 
пре истека тог рока.  
            Ако је у истом поступку јавне набавке поново 
поднет захтев за заштиту права од стране истог 
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати 
радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или 
могао знати приликом подношења претходног захтева.  
              Лица запослена на пословима јавних набавки 
објављују обавештење о поднетом захтеву за заштиту 
права на Порталу јавних набавки и на интернет страници 
Града Бора најкасније у року од два дана од дана пријема 
захтева за заштиту права. 
             Поступак заштите права  врши се у складу са 
чланом 138.-167.Закона 

 

VIII НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ      
          ПРИМЕЊУЈЕ НА ОСНОВУ ЧЛ. 7. ЗАКОНА О      

          ЈАВНИМ НАВАКАМА 

 

Члан 92. 

 Одредбама чл.7. Закона о јавним набавкама 
прописано је на које набавке се исти не примењују. 
Набавке из чл.7. уносе се табелу Набавке на које се закон 
не примењује 

Наручилац је дужан да поступа у складу са начелима 
Закона о јавним набавкама: начела ефикасности и 
економичности, начела обезбеђења конкуренције, начела 
транспарантности, начела једнакости понуђача, начела 
заштите животне средине и обезбеђивања енергетске 
ефикасности. 

Члан 93. 

 Лице запослено на пословима набавки, подноси 
писани захтев одговорном лицу за покретање потупка 
набавке. 
 Потврду о постојању средстава у 
буџету/финансијском плану за спровођење конкретне 
јавне набавке и набавке даје Одељење за финансије и то 
потписивањем/парафирањем на захтеву за набавку, јавну 
набавку добара, радова и услуга, а потврду о постојању 
средстава у плану јавних набавки Одсек за јавне набавке 

у Одељењу за управу и опште послове на истом захтеву. 
 Одговорно лице након пријема захтева из става 
1. овог члана издаје писани налог за покретање поступка 
набавке лицу запосленом на пословима набавки. 
 Налог садржи упутство за израду предлога 
одлуке о покретању поступка и предлога решења о 
именовању комисије, односно одређивању лица која ће 
спроводити поступак набавке и списак потенцијалних 
понуђача којима се доставља конкурсна 
документацација. 
 Поступак набавке покреће се одлуком о 
покретању поступка набавке и доношењем решења о 
именовању комисије, односно одређивању лица која ће 
спроводити поступак набавке. 

 

Члан 94. 
               Конкурсна документација садржи све податке на 
основу којих ће понуђачи моћи да припреме 
прихватљиву понуду. 
  Конкурсну документацију припрема комисија, 
односно лице запослено на пословима набавки када 
поступак спроводи то лице. 
 Комисија за набaвку приликом израде 
конкурсне документације придржава се начела 
обезбеђивања конкуренције и једнакости понуђача. 
Услови за учешће у поступку, техничке спецификације и 
елементи критријума за доделу уговора морају бити у 

логичкој вези са предметом набавке и не смеју да 
ограничавају конкуренцију. 
 Конкурсна документација садржи обавезне 
услова за учешће у поступку набавке, а према прдмету 
набавке може да садржи и додатне услове. 

Додатне услове самостално одређује комисија, 
узимајући у обзир предмет и вредност јавне набавке и 
друге чињенице које су од значаја 

 

Члан 95. 
 Модел уговора сачињава Комисија. 
 Техничка спецификација и пројектна 
документација представљају техничке захтеве у којима 
су описане карактеристике добара, услуга и радова.  
 Техничке спецификације морају бити одређене 
у складу са одредбама прописа који регулишу област која 
је предмет набавке. 
 Приликом одређивања техничких 
спецификација води се рачуна да се обезбеди да добра, 
услуге и радови одговарају објективним потребама. 
 Техничке спецификације у случају набавке 
добара и услуга одређују крактеристике добара и услуга 
као што су димензије, описи, ниво квалитета, сигурност, 
ниво утицаја на животну средину, потрошњу енергије, 
оцену усаглашености и слично. 
 У случају набавке радова, техничке 
спецификације поред карактристика, садрже и прописе о 
пројектима, обрачуну трошкова, проби, инспекцији и 
условима преузимања, методу градње и друге елементе 
релевантене за предметну набавку. 
 

Члан 96. 

 Измене и допуне конкурсне документације 
врши Комисија у случају исправки података или када је 
то неопходно за успешно спровођење поступака јавне 
набавке. 

Уколико се у року предиђеном за подношење 
понуда измени или допуни конкурсна документација, 
измењена конкурсна документација садржи све елементе 
предвиђене прописима. 
 Измењена конкурсна документација се 
објављује на  интернет страници Наручиоца и доставља 
понуђачима којима је достављена конкурсна 
документација. 

Члан 97. 

Након објављивања конкурсне документације 
комисија је надлежна за комуникацију са 
заинтересованим лицима и понуђачима. 

Комисија одговара на захтеве за додатним 
информацијама или појашњењима у вези са 
припремањем понуде, ако су сачињени у писаном 
облику. 

Комисија у року од три дана, од дана пријема 
захтева одговор објављује на интернет страници Града 
Бора у доставља понуђачима којима је доставила 
конкурсну документацију. 
 

Члан 98. 

 Лице запослено на пословима писарнице 
приликом пријема понуде на коверти, односно кутији у 
којој се понуда налази обележава време пријема и 
евидентира број и датум понуде према редоследу 
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, 
предаје се понуђачу потврда пријема понуде. 
 Понуде се чувају на начин да не дођу у посед 
неовлашћених лица. 
 Примљене понуде се достављају комисији 
непосредно пре отварања понуда. 
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Члан 99. 

 Отварање понуда спроводи се у просторијама 
Градске управе града Бора, у канцеларији и у време које 
је одређено у конкурсној документацији 

 Отварању понуда могу присуствовати 
овлашћени представници понуђача. 
 Понуде примљене након истека рока за 
подношења понуда се не отварају, већ се затворне 
враћају понуђачу. 

Приликом отварања понуда комисија сачињава 
записник који садржи податке предвиђене Законом. 

Записник о отварању понуда потписују чланови 
Комисије и представници понуђача, који преузимају 
примерак записника, а понуђачима који нису 
учествовали у поступку отварања понуда доставља се 
записник у року од три дана, од дана отварања. 

 

Члан 100. 

 Комисија врши стручну оцену понуда након 
окончања поступка отварања у року од 5 дана.  
 Комисија врши стручну оцену свих понуда које 
су благовремено примљене и отворене на отварању 
понуда. 
 Приликом стручне оцене сваке појединачне 
понуде комисија утврђује: 

- да ли постоје битни недостаци понуде; 
- да ли је понуда одговарајућа, у смислу 
испуњавања техничких спецификација које су 
тражене у конкурсној документацији; 
- да ли постоје рачунске грешке у понуди и  
уколико постоје, позива понуђача ради давања 
сагласности за исправку грешке; 
- да ли понуда садржи неуобичајено ниску цену; 
- да ли је понуда прихватљива, у смислу да 
понуда не ограничава, нити условљава права 
Наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази 
знос процењене вредности јавне набавке; 

 

Члан 101. 
 Комисија одбија понуде: 

- када утврди да постоје битни недостаци  
понуде, 
- када утврди да су неодговарајуће јер не 
испуњавају захтеване техничке спецификације;                    
- када утврди да су неприхватљиве  

 

Члан 102. 
У случају неоуобичајено ниске цене комисије 

позива понуђача да у примереном року детаљно 
образложи структуру понуђене цене. 

Након изјашњавања понуђача Комисија ће 
одлучити да ли ће ову понуду одбити или узети у даљу 
оцену ценећи веродостојност података које је понуђач 
изнео. 

Члан 103. 

 Комисија све понуде које нису одбијене рангира 
применом критеријума за доделу уговора одређеног 
конкурсној документацији.  
 У поступку рангирања понуда Комисија може 
захтевати од понуђача додатна објашњења која су 
неопходна при прегледу, вредновању и упоређивању 
понуда, а може да изврши и контролу (увид) код 
понуђача.            

Члан 104. 

 Након извршене стручне оцене понуда и 
рангирања понуда, комисија у што краћем року сачињава 
извештај о стручној оцени понуда. 
 Извештај о стручној оцени доставља се 
одговорном лицу. 
 Под условом да постоји најмање једна 
прихватљива понуда, Комисија предлаже да се додели 
уговор понуђачу који је понудио најповољнију понуду. 

 Комисија предлаже одговорном лицу да се 
обустави  потупак јавне набавке уколико се након 
рангирања понуда утврди да не постоји ниједна 
прихватљива понуда. 

Члан 105. 

           Одговорно лице доноси одлуку о додели 
уговора. 
 Одлука о додели уговора мора бити 
образложена и мора да садржи нарочито податке из 
извештаја о стручној оцени понуда. 
 Одлука из става 1. овог члана објављује се на 
интернет страници Града Бора у року од три дана, од 
дана доношења. 
 

Члан 106. 

 Одговорно лице доноси одлуку о обустави 
поступка. 
 Наручилац доноси одлуку о обустави поступка 
јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени 
понуда, уколико нису испуњени услови за доделу 
уговора. 

 Одлука о обустави поступка јавне набавке 
објављује се на на интернет страници града Бора у року 
од три дана, од дана доношења одлуке. 
  

Члан 107. 
 Уговор о набавци, закључује се након 
доношења одлуке о додели уговора. 
Уговор о набавци  се потписан доставља понуђачу којем 
је уговор додељен у року од осам дана од дана 
објављивања одлуке о додели уговора 

 Ако понуђач, којем је додељен уговор, одбије 
да закључи уговор о јавној набавци, уговор се може 
закључити са првим следећим најповољнијим понуђачем. 
 

      VIII НАБАВКЕ ЧИЈА ЈЕ ПРОЦЕЊЕНА    
               ВРЕДНОСТ НИЖА ОД 500.000 ДИНАРА 

 

Члан 108. 

              Набавке чија процењена вредност није већа од 
500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 
500.000 динара, спроводе се по правилима прописаним 
овим Правилником. 
 

         1.Спровођење набавки чија је процењена 
вредност нижа од 500.000 динара  

 

Члан 109. 

 Набавку из члана 92. овог правиника спроводи 
лице запослено на пословима  набавки или други 
запослени кога одговорно лице овласти да спроведе 
конкретну набавку и коме да налог за спровођење 
набавке. 
 Запослени задужен да спроведе набавку дужан 
је да изврши испитивање тржишта, спречи постојање 
сукоба интереса, обезбеди конкуренцију и да обезбеди да 
уговорена цена не буде већа од упоредиве тржишне цене. 
 

Члан 110. 

 Запослени задужен да спроведе набавку мора да 
има прецизну спецификацију добара, услуга или радова 
који се набављају и да има информацију о расположивим 
средствима за ту набавку. 
 Лице из става 1. овог члана истражује тржиште 
предмета набавке тако што понуђачима доставља путем 
електронске поште, факса или писаним путем 
спецификацију  и опис предмета набавке уз захтев да у 
одређеном року доставе цене и остале услове набавке: 
рок плаћања, рок испоруке, период гаранције и слично, 
који су од значаја за економичност набавке. 
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 Рок који се оставља контактираним понуђачима 
мора бити примерен предмету набавке и мора бити 
познат контактираним понуђачима. 
 Када год је то могуће, имајући у виду предмет 
набавке, лице из става 1. овог члана контактира најмање 
три потенцијална понуђача. 
 Након добијања тражених података од 
контактираних понуђача, лице из става 1. овог члана 
врши њихову оцену и бира најповољнијег понуђача. 
 

Члан 111. 

 О спроведеном корацима у истраживању 
тржишта запослени је задужен да спроведе набавку и 
сачињава Записник који садржи следеће податке: 

- датум обављања свих радњи у току набавке 

- списак контактираних понуђача, 
- податке добијене од контактираних понуђача, 
- податке о најповољнјем понуђачу, 
- потпис лица које је спроводило истраживање  

тржишта. 
Записник о истраживању тржишта се доставља 

одговорном лицу. 
 Уз Записник о истраживању тржишта, лице из 
става 1. овог члана доставља предлог уговора о набавци. 
             За све набавке чија je процењена вредност до 
50.000 динара (укључујући и 50.000 динара)  не постоји 
обавеза потписивања  уговора о набавци. 

 

Члан 112. 

  У случају једноставних предмета набавки, чија 
је процењена вредност до  5.000 динара (укључујићи и 
5.000 динара), истраживње тржишта се може спроводити 
телефонским позивањем понуђача, претраживањем 
специјализованих огласа или интернет страница и 
слично. 

 О свакој од ових радњи се сачињава Записник 

из члана 95. овог Правилника.  
 

Члан 113. 

 Након спроведене набавке из члана 92. овог 
правилника лице запослено на пословима јавних набвки 
уноси у апликативни софтвер одговарајуће податке у 
Обрзац Г. 
 

IX  ЕВИДЕНТИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ  
 

Члан 114. 
 Лице запослено на пословима јавних набавки 
прикупља и евидентира податке о поступцима јавних 
набавки и закљученим уговорима о јавним набавкама. 
 

  1. Динамика евидентирања 

Члан 115. 
 Евидентирање података врши се континуирано 
уношењем одговарајућих података у апликативни 
софтвер Управе за јавне набавке, а на начин утврђен 
прописима о јавним набавкама и овим правилником. 
 

 2. Евидентирање података о поступцима  
набавки 

Члан 116. 
 Евидентирање података о поступцима набавки 
обухвата: 

-евидентирање успешно спроведених потупака  
јавних набавки и поступака јавних набавки мале 
вредости, 

-евидентирање података о обустављеним   
поступцима јавних набавки и података о обустављеним 
поступцима јавних набавки мале вредности, 

-евидентирање поднетих захтева за заштиту права и  
одлука донетих у поступцима за заштиту права, 

-евидентирање података о обустављеним  

поступцима јавних набавки и јавних набавки мале 
вредности, 

-евидентирање података о потпуно или 
делимично поништеним поступцима јавних набвки и 
поступцима јавних набавки мале вредности, 

-евидентирање података о спроведеним 
поступцима у области одбране и безбедности  

Лице запослено на пословима јавних набавки 
евидентирање ових података врши одмах по окончању 
сваког појединачног поступка јавне набавке. 
 

3. Евидетирање података о закљученим  
уговорима 

Члан 117. 
 Евидентирање подaтака о закљученим 
уговорима обхвата: 

- евидентирање подтака о закљученим уговори у 
поступцима јавних набвки и поступцима јавних набавки 
мале вредности, 

- евидентирање података о извршењу закључених  
уговора о јавним набавкама, 

- евидентирање података о изменама уговора о 
јавним набавкама, 

- евдентирање података о набавкама на које се закон 
не примењује, 

- евидентирање података о трошковима припремања 
понуда. 

Лице запослено на пословима јавних набавки 
евидетирање података из става 1. овог члана врши  
одмах по закључењу, извршењу/неизвршењу или 
измени уговора о јавној набавци. 

 

4.Тромесечни извештаји о спроведеним  
поступцима и закљученим уговорима о јавним 
набвкама 

Члан 118. 

 По истеку тромесечја, а најкасније до 10. у 
месецу који следи по истеку тромесечја, лице запослено 
на пословима јавних набавки врши проверу података 
унетих у апликативни софтвер, врши евнтуалне 
корекције и формира електронски фајл извештаја који 
путем електронске поште доставља Управи за јавне 
набвке. 
 Одштампани обрасци које потписује одговорно 
лице чувају се у архиви. 

 

Члан 119.  

 У случају да Управа за јавне набавке затражи 
извештај са додатним подацима о појединачном уговору 
или поступку јавне набавке, лице запослено на 
пословима јавних набвки тражене податке доставља у 
року од осам дана, од дана пријема захтева. 
 

5. Чување документације  
Члан 120. 

 Документација везана за јавне набавке чува се у 
складу са прописима који уређују област документарне 
грађе и архива, најмање десет година од истека 
уговореног рока за извршење појединачног уговора о 
јавној набавци, односно пет година од доношења одлуке 
о обустави посутпка. 
 

X  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 121. 

 До стварања законских услова за пријем лица 
на пословима контроле јавних набавки, контролу јавних 
набавки обављаће чланови Градског већа града Бора и 
помоћници Градоначелника града Бора за области за које 
су задужени, односно лица која они овласте у зависности 
од тога шта је предмет набавке. 
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Члан 122. 
 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном листу града Бора“. 

                                                                          

Број: 404-413/2019-I-01 

У Бору, 04.06.2019.године  
 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

                                                                           

                                            ПРЕДСЕДНИК,                                                              

                 Драган Жикић, с.р. 
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