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На основу члана 93. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 83/14др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члana 9. Уредбе о
адресном регистру (''Службени гласник РС'', бр. 63/17) и
члана 40. Статута града Бор (''Службени лист града Бор'',
бр.3/19), уз предходну сагласност Министарства државне
управе и локалне самоуправе бр. 015-05-00248/2019-24
од 17.12.2019. године Скупштина града Бора, на седници
одржаној 30. јануара 2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ТРГОВА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БОР
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се називи улица и
тргова у насељеним местима на територији града Бора,
којима до сада није одређен назив у складу са
Елаборатима уличног система РГЗ и то за: Бор, као
насељено место градског карактера и Брестовац, Бучје,
Горњане, Д.Б.Река, Злот, Кривељ, Лука, Метовница,
Оштрељ, Слатина, Танда, Топла и Шарбановац као
насељена места сеоског карактера.
Члан 2.
У насељеном месту Бор утврђују су називи
улица:
1. Улица Павла Междиновића - почиње на
кп.бр.2642/4, иде дуж кп.бр.2735 и 2752/5 и завршава се
између кп.бр.2752/2 и 2772 све у КО Бор I.
(Први је открио руду бакра на овом терену
почетком 20. Века)
2. Улица Витомира Драгомировића - почиње
између кп.бр.2642/6 и 2642/5 иде дуж кп.бр.2717/1 и
завршава се између кп.бр.2732 и 2717/2 све у КО Бор I.
(У периоду послератне изградње вишеструки
ударник борске јаме)
3. Улица Славка Милетића - почиње између
кп.бр.2649 и кп.бр.2708 иде дуж кп.бр.2707 и завршава се
између кп.бр.2692 и 2716 све у КО Бор I.
(Вишеструки ударник борске јаме у периоду
после рата)
4. Улица Феликса Хофмана - почиње од
постојеће ул.Надe Димић на кп.бр.2653/4, иде дуж
кп.бр.2733/1 и завршава се између кп.бр.2717/2 и 2776/3
све у КО Бор I.
(Рударски инжењер вршио геолошка и рударска
истраживања руде бакра у Бору крајем 19. и почетком 20.
Века)
5. Улица Јарослава Кандића - почиње од
постојеће ул.Н.Димић на кп.бр.2831/1, иде дуж
кп.бр.2653/4 и завршава се између кп.бр.2653/21 и 2653/2
све у КО Бор I.
(професор историје уметности - остварио
значајан рад на пољу уметности у Бору, 1931-2004))
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6. Улица Славе Петровића - почиње од
кп.бр.2845 иде преко кп.бр.2811 и завршава се на
кп.бр.2805 све у КО Бор I.
(Вишеструки ударник Борске јаме у периоду
послератне изградње земље).
7. Улица Јована Жујовића - почиње од
кп.бр.2717/1 иде преко кп.бр.2777/1, 2783/1, 2814/5,
2832/3, и 2840 и завршава се на кп.бр.2852/1 све у КО
Бор I.
(Геолог у време отварања Борског рудника и
истраживање руде бакра у источној Србији –крајем 19
века)
8. Улица Јарослава Кучера - почиње на
кп.бр.2852/1 иде пеко кпбр.2851/2, 2857/1, 2809, 2790/1 и
завршава се између кп.бр.2790//2 и 2790/4 све у КО Бор I.
(Први управник Борског рудника са поч. 20
века).
9. Улица Ване Живадиновића - почиње од
предложене улице бр.4 иде дуж кп.бр.2829/2 и завршава
се између кп.бр.2667/1 и 2831/2 све у КО Бор I.
(Књижевник, фотограф и сликар, рођен у Бору,
надреалиста оставио велики траг у Бору 1908- 1993).
10. Улица Арчибалда Рајса - почиње од
предложене улице 9 између кп.бр.2681 и кп.бр.2659/1 иде
дуж кп.бр.2668 и завршава се између кп.бр.2669 и 2667/1
све у КО Бор I.
(Швајцарски хуманиста, добротвор српског
народа и српске војске).
11. Улица Братислава Дуњића - почиње
између кп.бр.3037/2 и 2983/1 иде дуж кп.бр.2976/9 и
завршава се између к.бр.2973/1 и 2973/3 КО Бор I.
(Дугогодишњи директор ТИР-а, добитник
ордена Светог Саве и најзначајних признања у општини
Бор и РТБ-а Бор).
12. Улица Николе Кртинића - почиње између
кп.бр.2990 и 4154/3, иде дуж кп.бр.2989 и
2992/1завршава се између кп.бр.4093 све у КО Бор I.
(Дугогодишњи металург, директор ТИР-а,
помагао обнову цркава и Дома културе у Борској
општини, носилац највишег признања у општини Бор и
РТБ-а Бор).
13. Улица Деспота Стефана - почиње између
кп.бр.3100 и 3035/1, иде дуж кп.бр.3033 и 3034 завршава
се између кп.бр.3030 и 3025 све у КО Бор I.
(Историјска личност)
14. Улица Деспота Ђурађа - почиње између
кп.бр.4005 и 4222, иде дуж кп.бр.4682/1 и 4018 завршава
се између кп.бр.4017 и 4019 све у КО Бор I.
(Историјска личност).
15. Улица Надежде Петровић - почиње између
кп.бр.4007 и 4222, иде дуж кп.бр.4682/1 и 4023/9 и
завршава се на кп.бр.4023/11 све у КО Бор I.
(Једна од најпознатијих српских сликарки).
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16. Улица Светогорска - почиње између
кп.бр.3218 и 3959, иде дуж кп.бр.4680 и 4227 завршава се
између кп.бр.4223 и 4233 све у КО Бор I.
(По Светој Гори).

29. Улица Исидоре Секулић - почиње између
кп.бр.1388 и 1385, иде дуж кп.бр.1386 и завршава се
између кп.бр.1366 и 1396/1 све у КО Бор I.
(по познатој српској књижевници).

17. Улица Аеродромска - почиње од
кп.бр.3136/1 иде преко кп.бр.3135/2, 3155/7, 3198/2,
3204/1, 4035/1, 4197/2, 4221/3, 4199, 4176/2 и завршава се
између кп.бр.4214/2 све у КО Бор I.
(Према путу за аеродром).

30. Улица Милоја Ђака - почиње од
кп.бр.1378 иде преко кп.бр.1377 и 1362 и завршава се на
кп.бр.1360 све у КО Бор I.
(по Милоју Поповићу- Ђаку вођи чувене
тзв.Ђакове Буне).

18. Улица Рузвелтова - почиње између
кп.бр.3141/3 и 3144, иде дуж кп.бр.3143/2 и завршава се
између кп.бр.3180 све у КО Бор I.
(по Председнику Рузвелту).

31. Улица Велимира Симоновића - почиње од
кп.бр.1495 између 1493 и 1542/1, иде дуж кп.бр.1411 и
1405 и завршава се између кп.бр.1400 и 1406 све у КО
Бор I.
(угледни грађанин и хуманиста из овог насеља
добитник ордена рада, 1928-2011).

19. Улица Владислава Петковића Диса почиње између кп.бр.3142/2 и 3198/2, иде дуж
кп.бр.3143/1 и завршава се између кп.бр.3235 и 3139/1
све у КО Бор I.
(по познатом српском песнику).
20. Улица Драга Чеха - почиње између
кп.бр.2201 и 2631, иде дуж кп.бр.4667 и завршава се
између кп.бр.2745 и 2749/1 све у КО Бор I.
(познати дугогодишњи директор РТБ-а Бор,
успешан привредник, добитник многих признања, 19091988).
21. Улица Исака Њутна - почиње између
кп.бр.2635/3 и 2637, иде дуж кп.бр.2636/1 и завршава се
између кп.бр.2633 и 2642/2 све у КО Бор I.
(по познатом научнику).
22. Улица Алберта Ајнштајна - почиње од
2653/1 иде дуж граница са кп.бр.2642/2, 2702, 2700 и
2692 и завршава се код кп.бр.2733/1 све у КО Бор I.
(по познатом научнику).
23. Улица Борислава Пекића - почиње на
кп.бр.2521 код кп.бр.2520, иде дуж кп.бр.4664 и завршава
се између кп.бр.2472 и 2505 све у КО Бор I.
(по познатом српском књижевнику).
24. Улица Владика Николаја - почиње између
кп.бр.2502 и 2508, иде дуж кп.бр.2498/1 и завршава се
између кп.бр.2487 и 2490 све у КО Бор I.
(по Владики Николају Велимировићу)
25. Улица Пере Златковића - почиње између
кп.бр.2378 и 2376, иде дуж кп.бр.2349 и завршава се
између кп.бр.2362 и 2360 све у КО Бор I.
(по познатом судији Општинског суда Бор,
оснивач удружења „Весели пробирачи“, 1911-1998).
26. Улица Капетан Мишина - почиње између
кп.бр.522/1 и 1293 иде дуж кп.бр.1197 и завршава се
између кп.бр.1219 и 1213 све у КО Бор I.
(по
великом
добротвору
Миши
Анастасијевићу).
27. Улица Милунке Савић - почиње између
кп.бр.1297 и 1330, иде дуж кп.бр.1298 и 1250 завршава се
између кп.бр.1238 и 1261 све у КО Бор I.
(по познатој српској хероини)
28. Улица Др.Стевана Мачаја - почиње
између кп.бр.1352 и 1330, иде дуж кп.бр.1332/1 и
завршава се између кп.бр.1344/2 и 1332/9 све у КО Бор I.
(први бањски лекар и писац монографије о
Брестовачкој бањи,).

32. Улица Десанке Максимовић - почиње
између кп.бр.1490 и 1396/1, иде дуж кп.бр.1470 и
завршава се између кп.бр.1435 и 1436 све у КО Бор I.
(по познатој српској песникињи).
33. Улица Бранка Миљковића - почиње
између кп.бр.5661 и 5663, иде дуж кп.бр.5676 и завршава
се између кп.бр.5673 и 5684 све у КО Бор I.
(по познатом српском песнику).
34. Улица Врањанска - почиње између
кп.бр.5604 и 5603, иде дуж кп.бр.5591 и завршава се на
кп.бр.5393 све у КО Бор I.
(по граду Врање).
35. Улица Николе Коперника - почиње између
кп.бр.4572 и 4582, иде дуж кп.бр.4688 и 5715 и завршава
се између кп.бр.5634 све у КО Бор I и кп.бр.11779/5 у КО
Брестовац.
(наставак постојеће улице)
36. Улица Драгослава Срејовића - почиње
између кп.бр.5458 и 5460, иде дуж кп.бр.5459 и 5425,
5424/5, 5166 и завршава се на кп.бр.5167 све у КО Бор I.
(по познатом археологу – академику).
37. Улица Владимира Ђоровића - почиње
између кп.бр.5472 и 5552, иде дуж кп.бр.5532, 5512 и
5504 и завршава се на кп.бр.5498 све у КО Бор I.
(познати историчар, аутор историје Срба).
38. Улица Горана Шаћировића - почиње од
1088 иде дуж кп.бр.1076/5, 1038, 1041, 1071 и завршава
се на кп.бр.1047 све у КО Бор II.
(војник настрадао у НАТО агресији).
39. Улица Петра Марковића - почиње од
кп.бр.1160 иде преко 1234/6, 1210, 1234/7, 1214/2 и
завршава се на кп.бр.1216/1 све у КО Бор II.
(Војник настрадао у НАТО агресији).
40. Улица Николе Перишића - почиње између
кп.бр.161 и 222, иде дуж кп.бр.162 и завршава се између
кп.бр.122 и 171 све у КО Бор II.
(војник настрадао у НАТО агресији).
41. Улица Дејана Јовановића - почиње између
кп.бр.765 и 766, иде дуж кп.бр.778 и завршава се између
кп.бр.777/1 и 779 све у КО Бор II.
(војник настрадао у НАТО агресији).
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42.Улица Крфска - почиње између кп.бр.1449
и 1450, иде дуж кп.бр.1470 и завршава се између
кп.бр.1441 и 1457 све у КО Бор I.
(по острву Крфу).

7. Улица Др Данета Милошевића- почиње
између кп.бр.8411 и 8415 иде дуж кп.бр.8412 и 8425 и
завршава између кп.бр.8427/2 и 8424 све у КО Брестовац.
(по једном од првих лекара у селу)

43. Улица Јурија Гагарина - почиње између
кп.бр.1797 и 3182, иде дуж кп.бр.1746 и 1712 прелази
преко 3251 и 3253 и завршава се на кп.бр.3250/2 све у КО
Бор II.
(по познатом астронауту).

8. Улица Светозара Чорболоковића- почиње
између кп.бр.8388 и 8389 иде дуж кп.бр.11848/5 и
завршава између кп.бр.7679 и 8374/1, све у КО
Брестовац.
(по истакнутом привреднику и оснивачу зем
задруге)
9. Улица Учитељска- почиње између
кп.бр.8126/1 и 8132/2 иде дуж кп.бр.8128/2, 8728/2,
8728/1 и завршава између кп.бр.8872 и 8729, све у КО
Брестовац.
(по знаменитим учитељима)

44. Улица Руђер Бошковића- почиње између
кп.бр.2750 и 2462, иде дуж кп.бр.4440 и 1811 завршава се
на кп.бр.4442 између кп.бр.3182 и 1829 све у КО Бор II.
(по познатом научнику).
45. Улица Милорада Павића - почиње између
кп.бр.2917 и 3914, иде дуж кп.бр.4440, 2742, 2218 и
завршава се између кп.бр.2145 и 2480 све у КО Бор II.
(по познатом књижевнику).
46. Улица Захарија Орфелина- почиње од
кп.бр.2385, иде дуж кп.бр.2379, 3043 и 4442 и завршава
се између кп.бр.3101 и 3415 све у КО Бор II.
(по српском песнику и просветитељу)
47. Засеок Кормарош- налази се на кп.бр.3161,
3163 и 3313 све у КО Бор II
(назив је традиционалан).
Члан 3.
У насељеном месту Брестовац утврђују се
називи улица:
1. Улица Душана Глигоријевића - Сашепочиње између кп.бр.5455/59 и 5455/57 од границе са
Бором и целом дужином кроз кп.бр.5455/69 све у КО
Брестовац
(по истакнутом друштвеном политичком
раднику из овог места 1920 - 2008.).
2.
Улица
Војничкапочиње
између
кп.бр.5455/11 и 5455/71 иде дуж кп.бр.5455/31 и
завршава између кп.бр.5455/18 и 5455/50, све у КО
Брестовац.
(по војницима из овог места)
3. Улица Јована Милошевића- почиње између
кп.бр.5451/4 и 5451/9 иде кроз кп.бр. 5451/11 и завршава
између кп.бр.5451/1 и 5451/80, све у КО Брестовац.
(по истакнутом друштвено политичком раднику
и привреднику, директору РТБ Бор и председнику
општине Бор, 1930 - 2009 )
4. Улица Крсте Голубовића- почиње између
кп.бр.5451/75 и 5451/73 иде дуж кп.бр.5451/61 и
завршава између кп.бр.5451/23 и 5451/19, све у КО
Брестовац.
(по истакнутом спортском раднику)
5. Улица Милана Димитријевића- почиње
између кп.бр.7752/2 и 7753 иде дуж кп.бр.11843/2 и
завршава између кп.бр.7728/2 и 7757/2, све у КО
Брестовац.
(по угледном професору, писцу и хроничару
Бора и околине, 1928 - 2014)
6. Улица Учитељице Мице- почиње између
кп.бр.8016 и 8020/1 иде дуж кп.бр.8018 и завршава код
постојеће борске улице између кп.бр.8010 и 8037/1, све у
КО Брестовац.
(по једној од првих учитељица у селу)

10.
Улица
Аписовапочиње
између
кп.бр.9044/7 и 9043/9 иде дуж кп.бр.9044/1, 9045/3,
9018/6, 9013 и 8829/2 и завршава између кп.бр.8829/2 и
8827/13, све у КО Брестовац.
(по Драгутину Димитријевићу Апису)
11. Улица Солунских ратника- почиње од
улице бр.20 и иде дуж кп.бр.11939/1 и 11857/1 и
завршава између кп.бр.8820 и 8821, све у КО Брестовац.
(по мештаним учесницима Солунског фронта).
12. Улица Воћарска- почиње између
кп.бр.8827/10 и 9018/8 иде целом дужином преко
кп.бр.8827/9 и завршава између кп.бр.8828/6 и 9018/1,
све у КО Брестовац.
(по воћарима).
13. Улица Милоша Црњанског почиње на
кп.бр.9025 иде преко кп.бр.9026/1, 9032/1, 5353/1, 5349/3,
5349/2 и завршава се на кп.бр.5355/1, све у КО
Брестовац.
(по познатом књижевнику).
14. Улица Старине Новака- почиње од улице
17 на кп.бр.8816 иде преко кп.бр.8817, 8809, 5357, 5364/2,
5355/1 и завршава код границе са Бором на кп.бр.5340/3,
све у КО Брестовац.
(по историјској личности)
15. Улица Зајечарска- почиње од границе са
Слатином између кп.бр.11938/1 и 11938/3 иде дуж
кп.бр.11938/2, 11940/2, 11946/2, прелази у Слатину, иде
дуж кп.бр.9072/10, 31773/3, КО Брестовац и завршава на
кп.бр.31778/2 у КО Брестовац.
(по традиционалном називу)
16. Улица Цветна шума- почиње од улице 20
између кп.бр.11940/1 и 11948/1 иде дуж кп.бр.11942/1,
9055, 11858/1, 8995, преко кп.бр.8913, 8898, 8885, 8710, и
завршава на кп.бр.8727/1, све у КО Брестовац.
(по цветној шуми).
17. Улица Пчеларска- почиње од улице 20
између кп.бр.9072/7 и 31773/6 иде дуж кп.бр.9073/1
преко кп.бр.31755, 31757, дуж кп.бр.34012 и завршава на
кп.бр.31853, све у КО Брестовац.
(по пчеларима).
18. Улица Симе пилота- почиње од улице
Маршала Тита између кп.бр.8136 и 8722 иде дуж
кп.бр.11779/5 и 11779/2 завршава се код границе са
Метовницом између кп.бр.33747 и 33772/2, све у КО
Брестовац.
(по првом пилоту из овог места)
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19. Улица Пере Калиновића- почиње између
кп.бр.8529/5 и 8611 иде дуж кп.бр.11855/2, 8608/2 преко
кп.бр.8565/1, 8595 и 8582 и завршава се на кп.бр.8583/1,
све у КО Брестовац.
(по сеоском учитељу, 1926 - 1994)
20. Улица Шарбановачка- почиње између
кп.бр.8587 и 9456/1 иде дуж кп.бр.11925/1 и завршава се
између кп.бр.10447/2 и 32620, све у КО Брестовац.
Представља наставак Шарбановачке улице и са њом
чини јединствену целину.
(по путу за Шарбановац)
21. Улица Матејево поље- почиње између
кп.бр.32480 и 32472/5 иде дуж кп.бр.34017 и 32943 и
завршава се између кп.бр.32932 и 32945, све у КО
Брестовац.
(по традиционалном називу)
22. Улица Кајмакчаланска- почиње између
кп.бр.5777/2 и 5783/1 иде дуж кп.бр.11928/3, 11928/2,
11928/1 и завршава се код границе са Шарбановцем на
кп.бр.11929, све у КО Брестовац.
(по планини Кајмакчалан)
23. Улица Викендашка- почиње од улице
бр.27 иде дуж кп.бр.11872/1 и 9959/7 и завршава се на
кп.бр.9957/3, све у КО Брестовац.
(по викенд насељу)
24. Улица Чока мошулуј- почиње на
кп.бр.10122/4 иде дуж кп.бр.11871/1 и 10185 и завршава
се између кп.бр.10229 и 10213, све у КО Брестовац.
(по традиционалном називу)
25. Улица Планинска- почиње између
кп.бр.10161/4 и 10128/1 иде дуж кп.бр.11870 скреће лево
на кп.бр.11868 потом десно на кп.бр.11869 и завршава се
између кп.бр.10370 и 10332, све у КО Брестовац.
(по традиционалном називу)
26. Улица Новинарска- почиње на кп.бр.5753
иде преко кп.бр.5736, 5740, 5737, 5671/3 и завршава се
на кп.бр.5671/1, све у КО Брестовац.
(по удружењу новинара)
27.
Улица
Копаоничкапочиње
на
кп.бр.5756/1 иде дуж кп.бр.11832/1 и завршава се између
кп.бр.5967/1 и 5708/1, све у КО Брестовац.
(по планини Копаоник)
28. Улица Уметничка- почиње између
кп.бр.5870/2 и 5965/1 иде дуж кп.бр.11842 и завршава се
на кп.бр.6450, све у КО Брестовац.
(по уметничкој колонији)
29. Улица Моме Димића- почиње између
кп.бр.7201/2 и 7431/6 иде дуж кп.бр.11848/2 и завршава
се између кп.бр.11957 и 2562/1, све у КО Брестовац.
(по песнику-оснивачу песничке колоније)
30. Улица Бугаринов поток- почиње између
кп.бр.7222/2 и 7424/1 иде дуж кп.бр.11828 преко
кп.бр.6430/2, 64281, 6404/2, и завршава се на кп.бр.6399,
све у КО Брестовац.
(по традиционалном називу)
31. Улица Шумарска- почиње између
кп.бр.7127/2 и 7129 иде дуж кп.бр.7128, 11850 и 11922 и
завршава се између кп.бр.9999, све у КО Брестовац и
кп.бр.2670 у КО Злот IV.
(по шумарској професији)

30. јануар 2020.

32. Улица Мире Алечковић- почиње између
кп.бр.7035 и 6987 иде дуж кп.бр.11847 и завршава се
између кп.бр.6632/3 и 6614/4, све у КО Брестовац.
(по српској песникињи)
33. Улица Церска- почиње на кп.бр.6878/4 иде
дуж кп.бр.11827, 11851, 6368, 6380 и завршава се на
кп.бр.6353/2, све у КО Брестовац.
(по планини Цер)
34. Улица Влашке буне- почиње између
кп.бр.6385 и 6578 иде дуж кп.бр.11845, 11827, 6395,
11844, 6084, 6085 и завршава се на кп.бр.6089/2, све у
КО Брестовац.
(по познатом историјском догађају)
35. Улица Ружана- почиње између кп.бр.2687/8
и 2681 иде дуж кп.бр.11823, 11811, 2652, 2655 и
завршава се на кп.бр.2654, све у КО Брестовац.
(по традиционалном називу)
36. Улица Моме Капора- почиње између
кп.бр.3832 и кп.бр.3852/3, иде дуж кп.бр.3855 и завршава
између кп.бр.3853/1 и 3853/2, све у КО Брестовац.
(по познатом књижевнику)
37. Улица Кучајна- почиње на кп.бр.4606 код
границе са Бором иде преко кп.бр.4607/1, 4615, 4440,
4443/13 и завршава се између кп.бр.4443/10 и 2460, све у
КО Брестовац.
(по традиционалном називу)
38. Улица Тилва њагра- почиње од Злотске
улице између кп.бр.3680/3 и 3614/2, на кп.бр.1951/1, иде
дуж кп.бр.11824, 1956/1, 1959/10, 3157/9, 824 и завршава
се између кп.бр.3494/1, 3168, 3497/1 и 3163, све у КО
Брестовац.
(по традиционалном називу)
39. Улица Симе Јовановића- почиње од улице
Кнеза Милоша између кп.бр.3344/1 и 3320/1 иде дуж
кп.бр.11776/1, 3123/3, 3128/3, 3136, 2001/3, 2005/4,
1989/3, 11808/1, 1624/11, 1573/2 и завршава се на
кп.бр.11958/1, све у КО Брестовац.
(по угледном мештанину и индустријалцу, 1864
-1945)
40. Улица Крајинска- почиње од улице Кнеза
Милоша на кп.бр.3815/2 иде дуж кп.бр.2961 и завршава
се на кп.бр.2966, све у КО Брестовац.
(по Неготинској крајини)
41. Улица
Црнотравска- почиње
на
кп.бр.3794/2 иде преко кп.бр.11825/1, 3742/13, 3743/7,
3740/3 и завршава се на кп.бр.3738/1, све у КО
Брестовац.
(по Црној трави)
42. Улица Дисова- почиње на кп.бр.3308 иде
дуж кп.бр.3321 и завршава се између кп.бр.3061/2 и 3019,
све у КО Брестовац.
(по познатом песнику)
43. Улица Брђанска- почиње између
кп.бр.3271/5 и 3293/1 иде дуж кп.бр.3272/1 скреће десно
на кп.бр.3268/2 и завршава се између кп.бр.3266/3 и 3270
све у КО Брестовац.
(по традиционалном називу)
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44. Улица Дринкин поток- почиње између
кп.бр.3295/11 и 3295/17 иде дуж кп.бр.3295/13, 3295/1 и
завршава се између кп.бр.3295/18 и 3298/3, све у КО
Брестовац.
(по традиционалном називу)
45. Улица Рибарска- почиње између
кп.бр.3113/2 и 3092 иде дуж кп.бр.11776/2, 11804/2 и
завршава се на кп.бр.2050, све у КО Брестовац.
(по путу за рибњак)
46. Улица Слободана Божиновића- почиње на
кп.бр.3140/3 иде преко кп.бр.3137/1, 11808/2, 3144/19 и
завршава се између кп.бр.3148/4 и 3147/9, све у КО
Брестовац.
(по познатом естрадном уметнику, прославио
влашку изворну музику, компоновао и снимио велики
број плоча и др. музичких записа, 1948-2006)
47. Улица Илије Станојевића- почиње између
кп.бр.3144/15 и 3137/15 иде дуж кп.бр.11808/2 па преко
кп.бр.3135/1, 11804/1, 3133/6 и завршава код предложене
улице бр.46, све у КО Брестовац.
(по познатом глумцу)
48. Улица Жанке Стокић- почиње између
кп.бр.3144/6 и 3144/7 иде дуж кп.бр.3144/29 и завршава
се између кп.бр.3145/6 и 3144/39, све у КО Брестовац.
(по познатој глумици)
49. Улица Јоакима Вујића- почиње између
кп.бр.3147/3 и 3144/25 иде дуж кп.бр.3144/36 и завршава
се између кп.бр.3146/1 и 3145/5, све у КО Брестовац.
(по оснивачу Књажевског позоришта)
50. Улица Словенска- почиње између
кп.бр.3144/16 и 3142 иде дуж кп.бр.11808/2 и 1965 и
завршава се између кп.бр.1957/1 и 3148/4 све у КО
Брестовац.
(по старим Словенима)
51. Улица Владе Андрејића- почиње на
кп.бр.1989/1 иде преко кп.бр.1949/1 дуж кп.бр.1950,
3522/7, 3517/4 и завршава се на кп.бр.3517/1 између
кп.бр.3517/15 и 3517/14, све у КО Брестовац.
(по угледном мештанину власнику парцела на
коме је сачињено викенд насеље)
52. Улица Вулканска- почиње између
кп.бр.1939/2 и 1941/5 иде дуж кп.бр.11809 и 11824 и
завршава се између кп.бр.3507/5 и 3157/4 све у КО
Брестовац.
(по вулканском пореклу околине)
53. Улица Бабице Даре- почиње између
кп.бр.1974/3 и 1974/1 иде дуж кп.бр.1979/5, 1979/6 и 1966
и завршава се између кп.бр.1963/1 и 1963/2, све у КО
Брестовац.
(по омиљеној здравственој радници из овог
места).
54.Улица
Ресавскапочиње
између
кп.бр.1977/3 и 1963/3 иде дуж кп.бр.1977/4 и 1978/5 и
завршава се између кп.бр.1978/9 и 1978/1 све у КО
Брестовац.
(по реци Ресави)
55. Улица Римска- почиње између кп.бр.3517/8
и 3517/7 иде дуж кп.бр.3521/7 и завршава се између
кп.бр.3520/2 и 3521/5 све у КО Брестовац.
(по традиционалном називу и некадашњем, по
легенди, Римском путу)

30. јануар 2020.

56. Улица Зорана Радмиловића- почиње на
кп.бр.1633/9 иде преко кп.бр.1632/1, 1624/1, 1592/7,
1595/4, 1598/6, 1602/16 и 1607 и завршава се на
кп.бр.1610/9, све у КО Брестовац.
(по познатом глумцу)
57. Улица Мире Траиловић- почиње између
кп.бр.1939/1 и 1939/3 иде дуж кп.бр.1939/4, 1613/5 и
завршава се на кп.бр.1614, све у КО Брестовац.
(по познатој режисерки и управници Позоришта
Атеље 212)
58.
Улица
Параћинскапочиње
на
кп.бр.1570/8 иде преко кп.бр.1574/1, 1568, 1565/8, 1562/8,
1581 и 1589/8 и завршава се на кп.бр.1588/6 све у КО
Брестовац.
(по граду Параћину).
59. Улица Краљице Марије- почиње између
кп.бр.1532/5 и 1500/1 иде дуж кп.бр.1503, 1501/9, 1426/1
и завршава се између кп.бр.1430/1 и 1426/30, све у КО
Брестовац.
(по историјској личности)
60. Улица Краљице Наталије- почиње на
кп.бр.1506 иде дуж кп.бр.1507 и 14/12 и завршава се
између кп.бр.1430/1 и 1428/4 све у КО Брестовац.
(по историјској личности)
61. Улица Кнегиње Љубице- почиње између
кп.бр.1429 и 1429/2 иде дуж кп.бр.1426/1 и завршава се
између кп.бр.1426/20 и 1425/5 све у КО Брестовац.
(по историјској личности)
62. Улица Буде Гојковића- почиње између
кп.бр.1501/14 и 1500/1 иде дуж кп.бр.1502 и завршава се
између кп.бр.1444/6 и 1447/2 све у КО Брестовац.
(по једном од најчувенијих фудбалера РФК Бор
у послератном периоду, одиграо око 650 утакмица и дао
1500 голова за 25 година играња у клубу.)
63. Улица Мике Аласа- почиње на кп.бр.1499
иде дуж кп.бр.11805/1 и завршава се између кп.бр.1457/4
и 1459/3 све у КО Брестовац.
(по чувеном математичару и академику)
64. Улица Момчила Ђокића- почиње на
кп.бр.1491 иде преко кп.бр.1476/5 дуж кп.бр.1476/10 и
завршава се између кп.бр.1430/1 и 1426/30 све у КО
Брестовац.
(по познатом фудбалеру учеснику Светског
првенства у Монтевидеу- из серије ''Монтевидео-Бог те
видео'', који је 50.-их година био тренер РФК Бора)
65. Улица Видовданска- почиње између
кп.бр.1470/2 и 1473/1 иде дуж кп.бр.1466/9 и 1466/1 и
завршава се на кп.бр.1474/4 све у КО Брестовац.
(по празнику Видовдану)
66. Улица Олимпијска- почиње између
кп.бр.1467/1 и 1466/3 иде дуж кп.бр.1466/8 и 1468/4 и
завршава се између кп.бр.1468/2 и 1469/2 све у КО
Брестовац.
(по планини Олимп и Олимпијској бакљи)
67. Улица Милоша Милутиновића - почиње
на кп.бр.1657/1 иде преко кп.бр.11805/1, 1659, 11800,
1488, 1484/1, 1483/1, 1668/1 поново на 11800 па преко
11799/3 и дуж кп.бр.11801 и завршава на кп.бр.1356/12
између кп.бр.1356/9 и 1356/7 све у КО Брестовац.
(по најпознатијем фудбалеру, „Плава чигра“
који је прве фудбалске кораке почео у РФК Бор а потом
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стекао светску славу у ФК Партизан и репрезентацији
Југославије)
68.Улица
Мачековапочиње
између
кп.бр.1688/2 и 1687/2 иде дуж кп.бр.11799/2 и завршава
се на кп.бр.1346/22 све у КО Брестовац.
(по Адолфу Мачеку, учеснику НОБ-а, познатом
привреднику и оснивачу Комерцијално-инвестиционе
банке Бор )
69.Улица
Ловачкапочиње
између
кп.бр.1686/23, 1688/2, 1687/13 и 1687/2 иде дуж
кп.бр.1686/43, 1687/14 и завршава се на кп.бр.1677/1 и
1128/13 све у КО Брестовац.
(по ловачком удружењу)
70.Улица
Докторскапочиње
између
кп.бр.1346/4 и 1686/44 иде дуж кп.бр.1686/45 и завршава
се на кп.бр.1671 све у КО Брестовац.
(по лекарској професији)
71.Улица
Мирковапочиње
између
кп.бр.1131/32 и 1132/1 иде дуж кп.бр.1131/41 и завршава
се између кп.бр.1131/25 и 1131/26 све у КО Брестовац.
(по ауто-превознику Мирку Ђорђевићу, једном
од оснивача овог насеља, 1956-2012.)

30. јануар 2020.

(по познатој сликарки)
80. Засеок 1 Стари аеродром- налази се на
кп.бр.5374 и 5307/1, све у КО Брестовац.
(по традиционалном називу).
81. Засеок 2 Краку Кржан- налази се на
кп.бр.33512, 33518, 33561, 33568 и 33580, све у КО
Брестовац.
(по традиционалном називу).
82. Засеок 3. Џаново поље- налази се на
кп.бр.33020, 33016, 33122, 33211 и 33184, све у КО
Брестовац.
(по традиционалном називу).
83. Засеок 4. Труцина крчма– обухвата
кп.бр.30480, 30476 и 30451, КО Брестовац.
(по некадашњој крчми у том делу)
84. Засеок 5. Метеоролошка станица- налази
се на кп.бр.30455, све у КО Брестовац.
(по Метеоролошкој станици која се ту налази).
Члан 4.
У насељеном месту Бучје утврђују се називи
улица:

72. Улица Камперска- почиње на кп.бр.1687/1
иде преко кп.бр.1125, 1694, 1124/2, 1126/2 и 1127/1 и
завршава се код постојеће улице Борско језеро, све у КО
Брестовац.
(по ауто-кампу).
73. Улица Платана- почиње на кп.бр.1125
прелази на кп.бр.1124/1 поново враћа на кп.бр.1125 и и
завршава код предложене улице бр.81, све у КО
Брестовац.
(по дрвету платан)
74.Улица
Борско
језеропочиње
на
кп.бр.1128/14 иде дуж кп.бр.1131/57, 1136/3, 11775/1,
11774, 11773/2 и завршава се између кп.бр.644/1 и 638,
све у КО Брестовац.
(наставак постојеће улице).
75.Улица Спортских ветерана- почиње између
кп.бр.1323/1 и 1151 иде дуж кп.бр.11801 и завршава се
између кп.бр.1148 и 1147/7 све у КО Брестовац.
(по бившим спортистима из овог насеља)
76.Улица
Кормарошкапочиње
на
кп.бр.1156/5 иде преко кп.бр.1153, 902, 901/2, 904/4, 906,
912/1, 1094, 1093, 1049, 1080, 1716/1 и завршава се на
кп.бр.1721, све у КО Брестовац.
(по путу поред Борског језера према насељу
Кормарош
77.Улица Брестовачка- почиње између кп
33803 (КО Брестовац) и 2023 (КО Метовница), иде дуж
10204 и завршава поред кп 33891 КО Брестовац.
(по Брестовачком путу, заједничка улица са
Метовницом)
78.Улица Чучук Станина- почиње на
кп.бр.7741/7, иде дуж кп.бр.7741/8 и завршава поред
кп.бр. 5923/21 све КО Слатина.
(по историјској личности, супрузи Хајдук
Вељка, заједничка улица са Слатином).
79.Улица Оље Ивањицки- почиње између
кп.бр.4323 и 4321/9, иде дуж кп.бр.4321/12, 4345 и
завршава код кп.бр.4346, КО Брестовац.

1. Улица Палих бораца- почиње између
кп.бр.3025 и 3013 иде дуж кп.бр.10127 и завршава између
кп.бр.5195 и 2903, све КО Бучје.
(у спомен палим борцима за ослобођење).
2. Улица Боре Траиловића- почиње између
кп.бр.3233, 3020, 3313 и 3266 иде дуж кп.бр.10127 и
завршава између кп.бр.3266, 3312, 1048 и 1047, све КО
Бучје.
(по учеснику НОБ-а).
3. Улица Станоја Петровића- почиње између
кп.бр.5266 и 5204 иде дуж кп.бр.10127 прелази у
Д.Б.Реку, враћа се у Бучје све КО Бучје и завршава се на
кп.бр.3517 КО Д.Б.Река.
(по учеснику НОБ-а).
4. Улица Старовиноградарска- почиње на
3233 и иде дуж кп.бр.3209, 10119 и завршава између
кп.бр.8952 и 8981, све КО Бучје.
(по традиционалном називу).
5. Улица Бучјански кеј- почиње на 4204 и иде
дуж кп.бр.10126, 3981, 3959, 3980 и завршава на
кп.бр.3969/1, све КО Бучје.
(по традиционалном називу).
6. Улица Чика Костина- почиње између
кп.бр.4270 и 4321 и иде дуж кп.бр.10128, 4512 и 10130 и
завршава се на кп.бр.4620, све КО Бучје.
(по првом учитељу у селу).
7. Улица Јединство- почиње између кп.бр.6939
и 7543 и иде дуж кп.бр.10138 и 10142 и завршава између
кп.бр.8040/2 и 8646, све КО Бучје.
(по жељи за јединством народа).
8. Улица Бањска- почиње између кп.бр.8022 и
7218 и иде дуж кп.бр.10144 и завршава између кп.бр.9220
и 9219/1, све КО Бучје.
(по традиционалном називу).
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9. Улица Станоја Илића- почиње између
кп.бр.10142 и 7467 и иде дуж кп.бр.10137 и завршава
између кп.бр.9383 и 9647, све КО Бучје.
(по учеснику НОБ-а).
10. Улица Милоша Лазаревића- почиње
између кп.бр.10057 и 10085 и иде дуж кп.бр.10066
прелази у насељено месрто Оштрељ и враћа се на
кп.бр.9757 и 9754 и завршава се на кп.бр.10148 између
кп.бр.9598 и 9736, све КО Бучје.
(по учеснику НОБ-а).
11. Улица Рудничка- почиње између
кп.бр.2768 и 2818 и иде дуж кп.бр.2788, 2782, 2751, 2748,
2741, 10125, 3526, 3522 и завршава на кп.бр.3608, све КО
Бучје.
(по традиционалном називу).
12. Улица Ваља Станкулуј- почиње између
кп.бр.2231 и 2567 и иде дуж кп.бр.2232 и 10124 и
завршава између кп.бр.2714 и 2623, све КО Бучје.
(по традиционалном називу).
13. Засеок Отар- обухвата кп 1165, 1153, 1384 и
1392, КО Бучје.
(по традиционалном називу).
14.Засеок Бучјански засеок- се налази на
кп.бр.261 и 589, све КО Бучје.
(по традиционалном називу).
Члан 5.
У насељеном месту Горњане утврђују се називи
улица:
1. Улица 9. Бригаде- почиње у кп.бр.16467/2
између 6558/2 и 16527, и завршава у катастарској
парцели између кп.бр.9857 и кп.бр.10146, све КО
Горњане.
(по јединици НОВ).
2. Улица Љубе Јовановића- почиње у
кп.бр.16528/1 између кп.бр.6418 и 6525 и иде у
кп.бр.6511/1, где се и завршава, све КО Горњане.
(по првом војном лекару у овом месту)
3. Улица Војника Дејана Јовановића- почиње
између кп.бр.8031 и 8034, где се и завршава између
кп.бр.7992 и 8015, све КО Горњане.
(по војнику из овог места настрадалог у НАТО
агресији).
4. Улица 13. Пук- почиње у кп.бр.16527 између
кп.бр.6545 и 8028, иде дуж кп.бр.16527, скреће десно
кроз кп.бр.8090, прелази преко кп.бр.6508, иде дуж
кп.бр.16486 и завршава код кп.бр.8326 КО Горњане
(по јединици у саставу Тимочке дивизије у којој
су мештани војевали).
5. Улица Димитрија Адамовића- почиње од
кп.бр.8043 између кп.бр.8001 и 8012 где се и завршава
између кп.бр.8080 и 8078, све КО Горњане.
(по истакнутом народном трибуну и првом
посланику из овог места, (1863 - 1948).
6. Улица Недељка Костића- почиње од
кп.бр.6528 између кп.бр.6529 и 6527 иде преко
кп.бр.6526 и 16528/1 где се и завршава између
кп.бр.6546/1 и 6426/1, све КО Горњане.
(по
истакнутом
Солунцу-дугогодишњем
Председнику села, 1882 -1918).

30. јануар 2020.

7. Улица Краку вашељ- почиње од кп.бр.1269
пролази кроз кп.бр.1260, 1246, 1241, 16470, 4189, 4207,
16470, 4202, и 16470 где се и завршава између кп.бр.420
и 441, све КО Горњане.
(по традиционалном називу).
8. Улица Кулмја мике- почиње од кп.бр.6426/1
код кп.бр.6552 иде кроз кп.бр.6553/4, 16528/2, 16467/1,
1148, 16467/1, 1007, 1005, 16467/1, 990, и 16467/1 где се и
завршава код кп.бр.368 на граници са општином
Мајданпек, све КО Горњане.
(по традиционалном називу).
9. Улица Крушар- почиње од кп.бр.16467/2
између кп.бр.10146 и 9864/2, где се и завршава између
кп.бр.16282 и 16254, све КО Горњане.
(по традиционалном називу).
10. Улица Врац- почиње између кп.бр.7355 и
7403, иде дуж 16452, 2163, 2118, 2117, 2114, 2201, 2199,
16452, 16451, 2224, 2225 и 35/2 и завршава кп.бр.34 све
КО Горњане.
(по традиционалном називу).
11. Улица Селиште- почиње од кп.бр.16467/2
између кп.бр.6586/2 и 6545 иде кроз кп.бр.16467/1, 6597,
6607, 16459, 16458, 3410, 16459, 3181, 1929, и 16455, где
се и завршава између кп.бр.191 и 186, све КО Горњане.
(по традиционалном називу).
12. Улица Србуљешћи- почиње од кп.бр.16455
између кп.бр.1978 и 3138 пролази кроз кп.бр.1985, 16456,
16454, 2964, 2957, 2975, 2981, 3001, 6784, 6779, 6740,
6736, 6739, 6738, 6729, 6727, 6673, 6709, 6673, 6670, и
3038 где се и завршава код кп.бр.3386, све КО Горњане.
(по традиционалном називу).
13. Улица Манастириште- почиње од
кп.бр.7667 између кп.бр.7670 и 7662 иде корз кп.бр.16530
где се и завршава између кп.бр.7180 и 6892, све КО
Горњане.
(по традиционалном називу).
14. Улица Мусалоњи- почиње од кп.бр.11335
између кп.бр.11118 и 10078 иде кроз кп.бр.10016, 16522,
9410, 16517 и 9360 где се и завршава између кп.бр.9445
и 9314, све КО Горњане.
(по традиционалном називу).
15. Улица Балта маре- почиње од кп.бр.16515
између кп.бр.11591/4 и 11643/27 иде кроз кп.бр.11786/2,
11743/24, 11759, 11685, 11730, 11712, 16521, 9589, 9587,
9473, 9486, 9477, 9261, 9246, 9244, 9145, 9143, и 9150 где
се и завршава између кп.бр.9151 и 9145, све КО Горњане.
(по традиционалном називу).
16. Улица Легетска- почиње од кп.бр.16507/1
између кп.бр.11452 и 14803 иде кроз кп.бр.16513, 11597,
11601, 16513 и 12128 где се и завршава између
кп.бр.12091 и 12107/1, све КО Горњане.
(по месту велике борбе и страдања бораца
Тимочке дивизије у Великом рату).
17. Улица Љубова река- почиње од
кп.бр.14205 између кп.бр.14175 и 14195 иде кроз
кп.бр.13914, 12211, 16499, 16493, 126015, 16493, 12654,
13433, 13435/2, 13448, 13439, 13458, 13481, 16498, 13646,
13661, 13667, 13636, 13674 и 13675/2 где се и завршава
између кп.бр.13675/1 и 13676, све КО Горњане.
(по традиционалном називу).

9

БРОЈ 4

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БОРА“

18. Улица Думбрава- почиње од кп.бр.16502
код кп.бр.15770 иде кроз 16499 где се и завршава између
кп.бр.12566 и 12224/2, све КО Горњане.
(по традиционалном називу).
19. Улица Визак- почиње у кп.бр.8486/2 иде
кроз кп.бр.16485, 13171, 13175,
13177, 16485, 16004,и16012 где се и завршава код
кп.бр.15997, све КО Горњане.
(по традиционалном називу).
20. Улица Кулмја Перу- почиње од
кп.бр.16474 између кп.бр.6134 и 6099 иде кроз
кп.бр.4139, 16474, 16473 где се и завршава између
кп.бр.499 и 500, све КО Горњане.
(по традиционалном називу).
21. Улица Кулмја маре- почиње од
кп.бр.16482 између кп.бр.6232 и 8327 а завршава се у
кп.бр.5767 између 5769 и 5768, све КО Горњане.
(по традиционалном називу).
22. Улица Кулмја врба- почиње од кп.бр.5410
код кп.бр.5412 иде кроз кп.бр.16478 у којој се завршава
завршава између кп.бр.5296 и 5306, све КО Горњане.
(по традиционалном називу).
23. Улица Краку Флореску- почиње од
кп.бр.9009 код кп.бр.9008 иде кроз кп.бр.16489, 9057, и
16489 где се и завршава код кп.бр.9107, све КО Горњане.
(по традиционалном називу).
24. Улица Краку краставјец- почиње од
кп.бр.8731 где се и завршава код кп.бр.8730, све КО
Горњане.
(по традиционалном називу).
25. Улица Фундоње- почиње од кп.бр.14590
иде кроз кп.бр.14591/2, 14650 и 16506 где се и завршава
између кп.бр.14354 и 14790/1, све КО Горњане.
(по традиционалном називу).
26. Улица Краку Чукар- почиње од кп.бр.1929
између кп.бр.1925 и 3180 иде кроз кп.бр.16459, 16463, и
3852 где се и завршава у кп.бр.3851 код кп.бр.3881, све
КО Горњане.
(по традиционалном називу).
27. Улициа Свињеш- почиње у кп.бр.16465
иде кроз кп.бр.1788/2, 221, 16465, 232, 233, 241, и 16464
где се завршава између кп.бр.1532 и 267 КО Горњане.
(по традиционалном називу).
28. Улица Арђал- почиње од кп.бр.16490
између кп.бр.8952 и 12386 иде кроз кп.бр.16491 скреће
лево кроз кп.бр.12293, 16493, лево дуж кп.бр.12118 и
16513, завршава код кп.бр. 12013, КО Горњане.
(по традиционалном називу).
29. Заселак Војноњи – простире се између
кп.бр.14951, 14917, 15276 и 15199 све КО Горњане.
(по традиционалном називу).
30. Заселак Мотроши- простире се између
кп.бр.10654, 10670, 15003, 15117, и 10684, све КО
Горњане.
(по традиционалном називу).
31. Заселак Стрњак- простире се између
кп.бр.10529, 10491, 10832, 10838, 10793 и 10536, све КО
Горњане.
(по традиционалном називу).

30. јануар 2020.

32. Заселак Рошкоњи- заузима кп.бр.4401 и
6235, све КО Горњане.
(по традиционалном називу).
33. Заселак Преко крш- Обухвата кп.бр.10322
и 10328, КО Горњане.
(по традиционалном називу)
34. Улица Дели Јованска - Почиње између кп
12789 и 12868, иде дуж кп 16543, 16559 и завршава код
кп 8858, КО Горњане.
(по планини Дели Јован)
35. Улица Влаолска - Почиње између кп 13970
и 14144, иде дуж кп 16501 и завршава између кп 14030 и
15802, КО Горњане.
(по месту Влаоле)
36. Улица Планинарска - Почиње између кп
9400 и 9763, иде дуж 16521, скреће лево дуж кп 16523 и
9863, завршава између кп 9857 и 9864/2, КО Горњане.
(по планинарском друштву)
37. Засеок :Ваља Маре –
Обухвата и
кп.бр.12965, 12973 и 12975, све у КО Горњане
(по традиционалном називу)
38. Засеок: Чукар - Обухвата кп.бр.12366,
12367, 9205 и 12333, све КО Горњане.
(по традициналном називу)
Члан 6.
У насељеном месту Доња Бела Река утврђују се
називи улица:
1. Улица Арсеније Чарнојевића- почиње
између кп.бр.11266, 11047, 10897 и 10898 и иде дуж
кп.бр.11388 и завршава између кп.бр.7184, 11334, 10612
и 10614, све у КО Доња Бела Река.
(по историјској личности).
2. Улица Душана Рајић Јове- почиње између
кп.бр.11047 и 11266 и иде дуж кп.бр.11085 и завршава
између кп.бр.11064 и 11088/2, све у КО Доња Бела Река.
(по учеснику НОБ-а из овог места).
3. Улица Милана Васића Перице- почиње
између кп.бр.11269 и 11243 и иде дуж кп.бр.11247 и
завршава између кп.бр. 11127 и 11257, све у КО Доња
Бела Река.
(по учеснику НОБ-а).
4. Улица Зорана и Круне Рајић- почиње
између кп.бр.11141 и 11244 и иде дуж кп.бр.11151 и
завршава између кп.бр.11108 и 11155, све у КО Доња
Бела Река.
(по првим жртвама фашистичког терора у селу).
5. Улица Врело- почиње између кп.бр.11206 и
11192 и иде дуж кп.бр.11205 и завршава између кп.бр.
11227 и 11173/2, све у КО Доња Бела Река.
(по традиционалном називу).
6. Улица Учитељ Миркова- почиње између
кп.бр.10897, 10894, 10964 и 10938 и иде дуж кп.бр.10896,
10939 и завршава између кп.бр.10923, 10846, 10923,
10846, 10946 и 10925 све у КО Доња Бела Река.
(по једном од првих учитеља у селу).
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7. Улица Стевана Ђорђевића-Новакапочиње између кп.бр.10050 и 11049 и иде дуж
кп.бр.11019 и завршава између кп.бр.11031 и 10991, све у
КО Доња Бела Река.
(по учеснику НОБ-а).
8. Улица Породица Младеновић- почиње
између кп.бр.10951 и 10906 и иде дуж кп.бр.10924 и
10818 и завршава између кп.бр.10819 и 10790, све у КО
Доња Бела Река.
(по жртвама фашистичког терора).
9. Улица Бигрен- почиње између кп.бр.10511 и
10529 и иде дуж кп.бр.11336 и завршава између
кп.бр.10403 и 10442, све у КО Доња Бела Река.
(по традиционалном називу)
10. Улица Милан Ђурић-Шнајдер- почиње
између кп.бр.10441 и 10540 и иде дуж кп.бр.10493 и
завршава између кп.бр.10495 и 10437, све у КО Доња
Бела Река.
(по учеснику НОБ-а).
11. Улица Божидар Арсић- почиње између
кп.бр.10550 и 10906 и иде дуж кп.бр.10547 и завршава
између кп.бр.10546 и 10559, све у КО Доња Бела Река.
(по илегалцу жртви фашистичког терора).
12. Улица Чујкин поток- почиње између
кп.бр.10431 и 10434 и иде дуж кп.бр.10432, 10381 и
10310 и завршава између кп.бр.10312 и 10299, све у КО
Доња Бела Река.
(по традиционалном називу).
13. Улица Хајдук Вељкова- почиње између
кп.бр.10819 и 10650 и иде дуж кп.бр.10651, 10779, 10652,
10684 и 10707 и завршава између кп.бр.10670 и 10696,
све у КО Доња Бела Река.
(по историјској личности).
14. Улица Заграђе- почиње између кп.бр.11345
и 6210 од моста и иде дуж кп.бр.11394 и 11404 и
завршава између кп.бр.10225 и 10173 код границе са
Рготином, све у КО Доња Бела Река.
(потрадиционалном називу).

30. јануар 2020.

(по путу за Мајданпек).
20. Улица Маковиште- почиње између
кп.бр.2509 и 2508 и иде дуж кп.бр.2515, 11353, 1433, и
11355 и завршава између кп.бр.402 и 360, све у КО Доња
Бела Река.
(по традиционалном називу).
21. Засеок Трмчиште- Обухвата кп 7724, КО
Доња Бела Река.
(по традиционалном називу).
22. Засеок Црна река- Обухвата кп 10054, КО
Доња Бела Река.
(по традиционалном називу).
Члан 7.
У насељеном месту Злот- утврђују се називи
улица:
1. Улица Ратка Никољесковића- почиње
између кп.бр.1283 и 1330 иде дуж кп.бр.2790 и завршава
се на кп.бр.1027 све у КО Злот V
(по полицајцу из овог места који је страдао на
дужности, 1974.-1998.)
2. Улица Раде Војводић- почиње између
кп.бр.1040 и 1041 иде дуж кп.бр.2787 и завршава се
између кп.бр.1164 и 1167 све у КО Злот V
(по познатој сеоској учитељици која је у
периоду од 1972.-1994. радила у сеоској школи)
3. Улица Јована Децана- почиње између
кп.бр.497 и 560/1 иде дуж кп.бр.500 све у КО Злот V 8049
и 7980 KO Злот III и завршава се између кп.бр.7981 и
7837, све у КО Злот III
(по угледном мештанину, настрадао 1914 год. у
I. св. рату)
4. Улица Јанка Урсуљановића- почиње
између кп.бр.371 и 372 иде дуж кп.бр.2784 Злот V, 8435 и
завршава се на кп.бр.4736/1 све у КО Злот II
(по првоборцу из овог места)
5. Улица Васе Ђелана- почиње између
кп.бр.1447 и 1462 иде дуж кп.бр.2795 и 2786 и завршава
се између кп.бр.261 и 266 све у КО Злот V
(по угледном мештанину 1938-2014)

15. Улица Део- почиње између кп.бр.11204 и
7178/2 и иде дуж кп.бр.11202, 11393 и 11403 и завршава
између кп.бр.9376 и 9380 код границе са Оштрељом, све
у КО Доња Бела Река.
(по традиционалном називу).

6. Улица 7. Октобар- почиње између
кп.бр.1784 и 1765 иде дуж кп.бр.1766 и завршава се
између кп.бр.1969 и 1970 све у КО Злот V
(по дану ослобођења села)

16. Улица Вража Падина- почиње између
кп.бр.7273 и 7341 и иде дуж кп.бр.11396, 7912, 8834 и
11398 и завршава између кп.бр.7974 и 8353, све у КО
Доња Бела Река.
(по традиционалном називу).

7. Улица Илије Жункејевића- почиње између
кп.бр.2411 и 1430 иде дуж кп.бр.2786 све KO Злот V,
затим кп.бр.8437 и 8451 и завршава се између кп.бр.6535
и 6868 све у КО Злот II
(по угледном Солунцу из овог села 1895 - 1980)

17. Улица Бресје- почиње између кп.бр.7543 и
7898 и иде дуж кп.бр.11397, 8057/2, 8079/4 и завршава се
на кп.бр.8015, све у КО Доња Бела Река.
(по традиционалном називу).

8. Улица Др Милорада Јовановића- почиње
између кп.бр.2438 Злот IV и 7037 КО Злот II иде дуж
кп.бр.8449 и завршава се између кп.бр.6826 и 6920 све у
КО Злот II
(по једном од првих сеоских лекара).

18. Улица Ланиште- почиње између кп.бр.4307
и 4457/1 и иде дуж кп.бр.4423, 11375 и 11374 и завршава
се на кп.бр.3216, све у КО Доња Бела Река.
(по традиционалном називу).
19. Улица Мајданпечки пут- почиње између
кп.бр.10613 и 11339 и иде дуж кп.бр.11381, 11368, 11367,
11365, 11364, 11363, 11351 и завршава између кп.бр.55 и
59 код места Топла, све у КО Доња Бела Река.

9. Улица Таушановић Драгана – Циципочиње између кп.бр.6558 и 6580 иде дуж кп.бр.6566,
8437, 8436, 8435 и завршава се између кп.бр.4736/3 и
4771 све у КО Злот II
(по омиљеном мештанину 1962-2006))
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10. Улица Јовановић Милија- почиње између
кп.бр.3428 и 3434 иде дуж кп.бр.3442, 7231/3 и завршава
се између кп.бр.3561 и 3186 све у КО Злот IV
(по индустријалцу и сеоском добротвору, 1926
- 2014)

22. Улица Јована Грамића- почиње на
кп.бр.3952/2 иде дуж кп.бр.5179 преко кп.бр.3933, 4018,
5184, дуж кп.бр.5180/1 и завршава се између кп.бр.4183 и
4243 све у КО Злот I
(по првоборцу из овог места)

11. Улица Душка Радовића- почиње између
кп.бр.3187 и 3186 иде дуж кп.бр.7219 преко 3219,
3229,10030, 7219 и завршава се између кп.бр.2106 и 2372
све у КО Злот IV
(по познатом кљижевнику)

23. Улица Радуљесковић Гојка- почиње
између кп.бр.7901 и 7519 иде дуж кп.бр.8456, 7590 и
завршава се између кп.бр.7883 и 7572 све у КО Злот II
(по угледном мештанину, 1951-2015)

12.
Улица
Дубравапочиње
између
кп.бр.2581/1 и 2764 иде дуж кп.бр.2806 све Злот V,
кп.бр.5166, 1908, 5169, 5180/2, 4479, 5186, и завршава се
између кп.бр.4623/2 и 4632 све у КО Злот I
(по традиционалном називу)
13. Улица Стопања- почиње између
кп.бр.1858/2 КО Злот I и кп.бр.7099 КО Злот II иде дуж
кп.бр.5168 и завршава се између кп.бр.8385 све KO Злот
II и кп.бр.3952/3 КО Злот I
(по традиционалном називу)
14. Улица Тодоровић Драгутина- почиње
између кп.бр.1889 КО Злот I и кп.бр.2576 КО Злот V дуж
кп.бр.2805 КО Злот V, кп.бр.5169, 5171, 2143 и завршава
се између кп.бр.2146 и 21445 све у КО Злот I
(по познатом сеоском добротвору, 1931-1999)
15. Улица Првомајска- почиње између
кп.бр.1771 КО Злот I и кп.бр.5726 КО Злот IV иде дуж
кп.бр.5170 КО Злот IV и завршава се између кп.бр.4860
КО Злот I и кп.бр.7206 КО Злот IV код границе са
Сумраковцем.
Представља
наставак
постојеће
Првомајске улице.
16. Улица Нови Злотски пут- почиње између
кп.бр.1973 КО Злот V и кп.бр.4411 КО Злот IV иде дуж
кп.бр.7224/1 и 7224/2 и завршава се између кп.бр.2558/4
и 2562/1 све у КО Злот IV
(по новом путу за Злот)
17. Улица Јована Мускаловића- почиње
између кп.бр.600 Злот V и кп.бр.3384 КО Злот IV иде
дуж кп.бр.7207 КО Злот IV и завршава се између
кп.бр.6658 КО Злот III и кп.бр.559 КО Злот IV. Улица
представља наставак постојеће истоимене улице.
18. Улица Васић Милана- почиње на
кп.бр.4375 иде дуж кп.бр.4374, 4381, 7241/1, 4540, 4529,
и завршава се између кп.бр.4531 и 4519 све у КО Злот IV
(по познатом добротвору, 1919-1990)
19. Улица Жикић Јована- почиње између
кп.бр.4544 и 4256 иде дуж кп.бр.7241/1 и завршава се
између кп.бр.4664/2 и 4161 све у КО Злот IV
(по угледном сеоском учитељу, радио од 19581968 у сеоској школи)
20. Улица Далибора Љикића- почиње на
кп.бр.2554 иде преко кп.бр.2563, 2570, 2462, 5174, 2993,
2999, 3001, 5166, 3031 и 3045 и завршава се на кп.бр.3046
све у КО Злот I
(по војнику који је страдао на дужности, 1976 1998)
21. Улица Десанке Максимовић- почиње
између кп.бр.3749 и 2752 иде дуж кп.бр.5173 и завршава
се између кп.бр.2594 и 2888 све у КО Злот I
(по познатој песникињи)

24. Улица Маљенички пут- почиње између
кп.бр.8148 и 7969 иде дуж кп.бр.8460 и завршава се на
кп.бр.8027 све у КО Злот II
(по путу за Маљеник)
25. Улица Рајка Карабаша- почиње између
кп.бр.8239 и 8235 иде дуж кп.бр.8236, 8461 и 8364 и
завршава се на кп.бр.8347/3 све у КО Злот II
(по предратном политичару и угледном
грађанину, умро 1925)
26. Улица Николe Теслe- почиње између
кп.бр.4416 и 4415 иде дуж кп.бр.5183 и 5187 прелази
преко кп.бр.5061 и 5056 дуж кп.бр.5183 и завршава се
између кп.бр.4965 и 5044 све у КО Злот I
(по познатом научнику)
27. Улица Француских родољуба- почиње на
кп.бр.5060/1 иде дуж кп.бр.5187 преко кп.бр.5099, 5088 и
завршава се на кп.бр.5089 код границе са Подгорцем, све
у КО Злот I
(по Француским револуционарима)
28. Улица Миладинa Журкићa- почиње
између кп.бр.3031 и 5194/2 иде дуж кп.бр.5166, 5182 и
5001 и завршава се на кп.бр.4898 све у КО Злот I
(по угледном мештанину, 1946-2015)
29. Улица Несторов поток- почиње између
кп.бр.6918 и 7003 иде дуж кп.бр.7253 и завршава се
између кп.бр.6969 и 6976 код границе са Шарбановцем,
све у КО Злот IV
(по традиционалном називу)
30. Улица Слободанa Шкопрдићa- почиње
између кп.бр.5810 и 6701 иде дуж кп.бр.7249 и 7247 и
завршава се између кп.бр.4663 и 5467 све у КО Злот IV
(по угледном мештанину, 1936-2009)
31. Улица Паунa Траилуцићa- почиње између
кп.бр.5977/3 и 5487 иде дуж кп.бр.7247 преко кп.бр.6003,
5982, 7251, 6605, 6600, 6758, 6866/2, 6868, 6869/1 и 7352
и завршава се између кп.бр.6869/3 и 6920 све у КО Злот
IV
(по угледном мештанину,1946-2014)
32. Улица Раткa Стојкановићa- почиње
између кп.бр.3683 и 3704 иде дуж кп.бр.7256 и 7238 и
завршава се на кп.бр.6372 све у КО Злот IV.
(по угледном мештанину, 1934-1990)
33. Улица Петрa Марићa- почиње између
кп.бр.5472/1 и 5466/1 иде дуж кп.бр.5474 преко
кп.бр.6040, 6044, 6053, 6523, 6531, 6790 и 6813 и
завршава се на кп.бр.6829 све у КО Злот IV.
(по угледном мештанину и активисти, 19442012)
34. Улица Јована Цвијића- почиње између
кп.бр.5328 и 5323 иде дуж кп.бр.5332 и 10010 и завршава
се између кп.бр.6303 и 6286 све у КО Злот IV
(по познатом географу-научнику)
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35. Улица Мире Алечковић- почиње између
кп.бр.3706 и 3745 иде дуж кп.бр.7237 и завршава се
између кп.бр.4814 и 4817 све у КО Злот IV
(по познатој песникињи)
36. Улица Милетa Димитријевићa- почиње
између кп.бр.3062/3 иде дуж кп.бр.7231 и 4915 и
завршава се између кп.бр.5197 и 4932 све у КО Злот IV
(по угледном мештанину,1942-2010)
37. Улица Драгољубa Грамићa- почиње на
кп.бр.3038 преко кп.бр.3032, 2937, иде дуж кп.бр.7225,
2964/2, 2845, 2854/3 и завршава се између кп.бр.2855/2 и
2858/2 све у КО Злот IV
(по
угледном
мештанину
и
добротвору,председнику МЗ, 1935-1989)
38. Улица Ваља ку фрасн - ВКФ- Почиње
између кп.бр.2562/1 и 2562/2, иде дуж кп.бр.2562/6,
преко кп.бр.2897, дуж кп.бр.7921, 2827, преко кп.бр.2823,
2810, 2807, 2795 и завршава се на кп.бр. 3897/2, КО Злот
IV.
(по традиционалном називу)
39. Улица Краку лу бреза- Почиње између
кп.бр.2490 и 1771, иде дуж кп.бр.7222, прелази преко
кп.бр.1900, 1895, наставља дуж кп.бр. 7217, завршава
између кп.бр.1977 и 1946, КО Злот IV.
(по традиционалном називу)
40. Улица Божинa Јовановићa- почиње на
кп.бр.1291 иде дуж кп.бр.10040, 1288, 7219, 7220, и
завршава се између кп.бр.3115 и 3109 све у КО Злот IV
(по познатом привреднику, дугогодишњем
директору РТБ Бор)
41. Улица Илијe Симињесковићa- почиње на
кп.бр.12182/4 иде дуж кп.бр.1283, 1433 и завршава се
између кп.бр.1477 и 1421 све у КО Злот IV
(по угледном мештанину,1914-1982)

30. јануар 2020.

48. Улица Стари Злотски пут- почиње између
кп.бр.6534 КО Злот III и кп.бр.559 КО Злот IV иде дуж
кп.бр.7207 и 7208 и завршава се између кп.бр.20 све КО
Злот IV и кп.бр.4284 КО Злот III код границе са
Брестовцем.
49. Улица Бранка Ћопића- почиње између
кп.бр.6467 и 6553 иде дуж кп.бр.8045 и 8049 и завршава
се између кп.бр.7575/1 и 7503 све у КО Злот III
(по познатом књижевнику)
50. Улица Данила Бате Стојковића- почиње
на кп.бр.5001 иде преко кп.бр.5000 и 4989 дуж кп.бр.8034
и завршава се између кп.бр.4908 и 4917 све у КО Злот III
(по познатом глумцу)
51. Улица Миодрага Петровића Чкаљепочиње између кп.бр.4911 и 4354/1 иде дуж кп.бр.8034 и
8033 и завршава се између кп.бр.4512 и 4509 све у КО
Злот III
(по познатом глумцу)
52. Улица Павла Вујисића- почиње на
кп.бр.4292 иде дуж кп.бр.8031 преко кп.бр.4488, 4486,
4503, 4523 и 4518 и завршава се на кп.бр.4121/2 све у КО
Злот III
(по познатом глумцу)
53. Улица Мије Алексића- почиње на
кп.бр.4381 иде дуж кп.бр.8032 и завршава се на
кп.бр.4191 све у КО Злот III
(по познатом глумцу)
54. Улица Раденка Лазаревића- почиње на
кп.бр.5046 иде дуж кп.бр.5047 и 8037 и завршава се на
кп.бр.5299/2 све у КО Злот III
(по професору који је истраживао и описао
пећине у Злоту)

42. Улица Иве Андрића- почиње између
кп.бр.1250 и 1273 иде дуж кп.бр.1266, 7214, 7211, 10000,
7209, 159, и завршава се између кп.бр.121 и 123/1 све у
КО Злот IV.
(по угледном књижевнику)

55. Улица Петра Златаревића- почиње између
кп.бр.5163 и 5127 иде дуж кп.бр.5146 и 8039 преко
кп.бр.5935, 5937 и 5945, дуж кп.бр.8044 и 7669 и
завршава се на кп.бр.6154 све у КО Злот III.
(по угледном мештанину, задужбинару и
добротвору,1914-1946)

43. Улица Јованa Петријановићa- почиње
између кп.бр.10005 и 779 иде дуж кп.бр.7214 и 1615 и
завршава се на кп.бр.1658 све у КО Злот IV
(по угледном мештанину,1941-2013)

56. Улица Милице Ракић- почиње на
кп.бр.5299/2 иде дуж кп.бр.8040, 8023, 3335, 3343, 3038 и
8017 и завршава се на кп.бр.2356 све у КО Злот III
(по једној од најмлађих жртава НАТО агресије)

44. Улица Чедомира Романовића- почиње на
кп.бр.126 од границе са Брестовцем иде дуж кп.бр.160,
преко 171/1 и 179 и завршава се на кп.бр.181 све у КО
Злот IV
(по угледном мештанину,1959-2014)

57. Улица Јована Јовановића Змаја- почиње
на кп.бр.3342 иде дуж кп.бр.3288, 3476, 8024, и 8025 и
завршава се на кп.бр.3095 све у КО Злот III
(по познатом књижевнику)

45. Улица Злаћа- почиње између кп.бр.6657 и
6544 иде дуж кп.бр.8035 и 8008/3 и завршава се на
кп.бр.3095 све у КО Злот III
(по традиционалном називу)
46. Улица Тихомира Стојкановића- почиње
на кп.бр.576 иде дуж кп.бр.7210 и завршава се на
кп.бр.7209 између кп.бр.704 и 356 све у КО Злот IV
(по угледном мештанину, 1930 - 2017)
47. Улица Јоргована- почиње на кп.бр.6651
иде дуж кп.бр.8047 преко кп.бр.6896 и завршава се на
кп.бр.6892 све у КО Злот III
(по цвету јоргована)

58. Улица Милунке Савић- почиње између
кп.бр.1955 и 3688 иде дуж кп.бр.8008/3 и завршава се
између кп.бр.1709 и 1694/3 све у КО Злот III
(по чувеној српској хероини)
59. Улица Дринска- почиње између кп.бр.1969
и 1959 иде дуж кп.бр.7987 и завршава се на кп.бр.2013
све у КО Злот III
(по реци Дрини)
60. Улица Кнеза Михајла- почиње између
кп.бр.1755 и 1676/12 иде дуж кп.бр.1768 и завршава се на
кп.бр.1656/5 све у КО Злот III
(по историјској личности)
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61. Улица Краља Милана- почиње између
кп.бр.1676/12 и 1677 иде дуж кп.бр.1676/6 и завршава се
између кп.бр.1676/5 и 1676/7 све у КО Злот III
(по историјској личности- Краљу Милану
Обреновићу)
62. Улица Краља Александра- почиње на
кп.бр.1694/3 иде дуж кп.бр.1684, 1674/3, 1665/2, 1655/2,
1653/3, 1653/2 и 1650/2 и завршава се на кп.бр.1647 код
границе са Брестовцем, све у КО Злот III
(по историјској личности- Краљу Александру
Карађорђевићу)
63. Улица Јована Михајловића- почиње на
кп.бр.1643/4 иде дуж кп.бр.1632 па преко кп.бр.1613/3 и
1616/7 и завршава се на кп.бр.1622/3 између кп.бр.1622/2
и 1622/1 све у КО Злот III
(по угледном мештанину, 1932-2004)
64. Улица Дебели лад- почиње између
кп.бр.1643/7 и 1645/2 иде дуж кп.бр.1642/7 и завршава се
на кп.бр.1631/7 све у КО Злот III
(по устаљеном називу места)
65. Улица Сунчани брег- почиње на
кп.бр.1652/1 иде дуж кп.бр.1646 и завршава се између
кп.бр.1644/2 и 1648 код границе са Брестовцем све у КО
Злот III
(по устаљеном називу места)
66. Улица Долина мира- почиње од улице 63
на кп бр. 1652/1. Простире се дуж кп бр. 1646, преко
парцела кп бр. 1644/1, 1644/2, 1644/3, 1644/4, 1644/5 и
1644/6, где се и завршава код границе са насељеним
местом Брестовац, све у КО Злот III.
(по уметничкој галерији која се ту налази)
67. Улица Илије Златаревића- почиње између
кп.бр.4261 и 4223 обе КО Злот II иде дуж кп.бр.8429 КО
Злот II, кп.бр.8042 и 8041 обе КО Злот III и завршава се
на кп.бр.5754 КО Злот III
(по угледном мештанину, погинуо у I. св. рату
1915.)
68. Улица Љиљане Станојевић- почиње на
кп.бр.2525 иде дуж кп.бр.8418/1, 2423 и 2400 и завршава
се на кп.бр.2386 све у КО Злот II
(по познатој сеоској учитељици која је радила
од 1977. до 2007.год. у сеоској школи)
69. Улица Церска- почиње на кп.бр.2561/2 иде
дуж кп.бр.8418/2 и завршава се на кп.бр.2444 све у КО
Злот II
(по планини Цер)
70. Улица Милутина Миланковића- почиње
на кп.бр.5816 иде дуж кп.бр.6061, 6058/4 и 8036/1 и
завршава се на кп.бр.6042/5 све у КО Злот III
(по познатом научнику)
71. Улица Штурмова- почиње између
кп.бр.5754 и 5478 иде дуж кп.бр.5753, 5797 и 8036/2 и
завршава се на кп.бр.5885/1 све у КО Злот III
(по чувеном војсковођи из I. Светског рата)
72. Улица Јована Здравковића- почиње
између кп.бр.5741 и 5748 иде дуж кп.бр.8040 преко
кп.бр.5682 поново кп.бр.8040 и завршава се између
кп.бр.5447 и 5518 све у КО Злот III
(по угледном мештанину,1928-2003)

30. јануар 2020.

73. Улица Бачијска- почиње на кп.бр.5739 иде
дуж кп.бр.8021 обе КО Злот III преко кп.бр.2088, 2085,
2084, 2066 и 2063 све КО Злот II поново дуж кп.бр.8021
КО Злот III и завршава се између кп.бр.3383 КО Злот III
и кп.бр.1067 КО Злот II
(по традиционалним бачијама у овом крају)
74. Улица
Светозара М Гушљешевићапочиње између кп.бр.1064 КО Злот II и кп.бр.3383 КО
Злот III иде дуж кп.бр.8021, 8020 и 7998 све КО Злот III и
завршава се између кп.бр.850 КО Злот III и кп.бр.491 КО
Злот II
(по учеснику НОБа из овог места,)
75. Улица Драгољуба Пастроњевића- почиње
на кп.бр.640/2 иде дуж кп.бр.8396 и завршава се на
кп.бр.766 све у КО Злот II
(по угледном мештанину и добротвору 19432006)
76. Улица Солунских бораца- почиње на
кп.бр.2906 прелази преко кп.бр.2453/1 и 2453/2 иде дуж
кп.бр.8019, 2512 и 8004 преко 2599, 2604, 1010, 1013 и
980/3 потом дуж кп.бр.982 и 8000 и завршава се између
кп.бр.952/9 и 960/7 све у КО Злот III
(по Солунским борцима из овог краја)
77. Улица Алексе Ненадовића- почиње на
кп.бр.2515 иде дуж кп.бр.8018 и завршава се на
кп.бр.2676 све у КО Злот III
(по историјској личности)
78. Улица Димитрија Димитријевићапочиње између кп.бр.1709 и 1694/2 иде дуж кп.бр.8008/3
преко кп.бр.1532/2, 1525/4, 8008/1, 1368/3, 1352/3, 1127,
1084, 1080/1 и 1070 и завршава се на кп.бр.1068 све у КО
Злот III
(по угледном мештанину, 1920-1998)
79. Улица Рајка Митића- почиње између
кп.бр.1302/3 и 1299/1, на кп.бр.1264/4 иде дуж
кп.бр.1264/4 преко кп.бр.1228/2, 1215, 335, 1208, 1191,
351, 335, 1291/6, 1427/5, 1209, 1466, 8404, 1908, 1868,
1658/3, 1698, 1755, 1763/2 и 1576 и завршава се на
кп.бр.8472 и 1578 све у КО Злот II
(по познатом фудбалеру и репрезентативцу)
80. Улица Шабачка- почиње на кп.бр.1670 иде
преко кп.бр.1679, 1821, 1819/2, 2941, 2947/1, 2939, 2925/1
и 3034 и завршава се на кп.бр.3040 у КО Злот II
(по граду Шабац)
81. Улица Цветна шума- почиње између
кп.бр.3713/2 и 3751 иде дуж кп.бр.8423 и 8441 преко
кп.бр.5726, 5737, 3346, 3281, 3272, 3255/2 и 3256/2 и
завршава се на кп.бр.3248 све у КО Злот II
(по цветној шуми)
82. Улица Буков хлад- почиње на кп.бр.4045/2
иде преко кп.бр.4045/1, 4047, 8408, 5186, 5184, 8439,
5454, 5477, 5485, 5353 и 5488/1 иде дуж кп.бр.8439 и
8448 и завршава се на кп.бр.6300 код границе са
Подгорцем све у КО Злот II
(по традиционалном називу)
83. Улица Бољевачка- почиње на кп.бр.6281
иде пеко кп.бр.6282, 6289, 6260, 5965, 5980, 8444, 6053,
6192 и 6150 и завршава се на кп.бр.6192 све у КО Злот II
(по месту Бољевац)
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84. Улица Брестовачка- почиње од границе са
Брестовцем између кп.бр.5038 и 5106/1 иде дуж
кп.бр.7245 и завршава се између кп.бр.4980 и 5083/2 све
у КО Злот IV
(по селу Брестовац)

3. Улица Кривељски камен- почиње између
кп.бр.2439/2 и 2438/4 и иде дуж кп.бр.2440, 20246, 18773,
20245 и завршава између кп.бр.18695 и 17143, све у КО
Кривељ.
(по традиционалном називу).

85. Улица Добрице Ерића почиње од границе
са Брестовцем на кп.бр.2656 иде преко кп.бр.2654, 2666,
2668/1, 2612, 2684/2 и 2688 и завршава на кп.бр.2755
између кп.бр.2695 и 2732 све КО Злот IV
(по познатом песнику)

4.
улица
Јевремовапочиње
између
кп.бр.2438/5 и 18936/5 и иде дуж кп.бр.2423 и 16771 и
завршава између кп.бр.16679 и 16686, све у КО Кривељ.
(по староседеоцу- једном од првих мештана).

86. Улица Моме Димића– иде делом дуж кп
11848/2, КО Брестовац, заједничка улица са Брестовцем.
(по угледном књижевнику)
87. Улица Злотска– иде делом дуж кп 11910
(КО Брестовац), до кп 126 (КО Злот IV).
(по месту Злот)
88. Улица Шумска – Почиње од кп 5052, иде
дуж кп 8036/1, завршава код 6323, КО Злот III.
(по шуми која се ту налази)
89. Засеок Тилва ку ћису – Налази се на кп
460/1, КО Злот II.
(по традиционалном називу)
90. Засеок Стрнак – Обухвата кп.бр. 5613,
3803, 5555, 5553, 5849, 5818/1, 5909 и 5905 КО Злот II.
(по традиционалном називу)
91. Засеок Црни врх- Обухвата кп 268/1, КО
Злот III.
(по Топониму)
92. Засеок Извор- Обухвата кп 302, КО Злот II.
(по Топониму)
93. Засеок Ваља кршијоркп.бр.1335, 1347, 1400 и 8313/1, КО Злот II.
(по Топониму)

Обухвата

94. Засеок Краку лу чак- Обухвата кп 3605,
3718 и 3581, 3369, 3191/2 и 3301 КО Злот II.
(по традиционалном називу)
95. Засеок Погара- Обухвата кп 3903, 3921,
3516, 3545, 3843/2 и 3561, КО Злот II.
(по традиционалном називу)
96. Засеок
Ковеј- засеок оивичавају
кп.бр.5158, 5160, 6418 и 5126 све у КО Злот II
(по традиционалном називу)
97. Заселак Умка - обухвата кп 525 и 544, КО
Злот III.
(по традиционалном називу)
Члан 8.
У насељеном месту Кривељ утврђују се називи
улица:
1. Улица Кривељска- представља наставак
званичне улице Кривељска из насељеног места Бор
између кп.бр.2465 КО Кривељ и кп.бр.393 КО Бор, иде
дуж кп.бр.1392 и 3914 и завршава између кп.бр.3888 (све
у КО Бор II) и кп.бр.18398/1 у КО Кривељ.
(по путу за Кривељ).
2. Улица Бунар- почиње између кп.бр.2475 и
2487/2 и иде дуж кп.бр.2484 скреће дуж 2470 и завршава
између кп 2458 и 2422/3 све у КО Кривељ.
(по традиционалном називу).

5. Улица Балановица- почиње на кп.бр.18614
и иде дуж кп.бр.18662 и 17144 и завршава између
кп.бр.17145 и 18695, све у КО Кривељ.
(по традиционалном називу).
6. Улица Мале тилве - почиње између
кп.бр.18425 и 18610 и иде дуж кп.бр.18561, 18515, 20244,
18140 и 17771 и завршава између кп.бр.18095/1 и 17745,
све у КО Кривељ.
(по традиционалном називу).
7. Улица Шерет- почиње између кп.бр.17147 и
17142 и иде дуж кп.бр.20245, 20243, 17516 и 13935 и
завршава између кп.бр.13934 и 13937, све у КО Кривељ.
(по традиционалном називу).
8. Улица Баре- почиње између кп.бр.18496 и
18538 и иде дуж кп.бр.18515, 18516 и 20241 и завршава
се на кп.бр.13969, све у КО Кривељ.
(по традиционалном називу).
9. Улица Ујова река- почиње између
кп.бр.17166 и 17128 и иде дуж кп.бр.20243 и завршава се
на кп.бр.20228, све у КО Кривељ.
(по традиционалном називу).
10. Улица Чока лу матеј- почиње између
кп.бр.13890 и 17433 и иде дуж кп.бр.20242, 14375 и
14455 и завршава између кп.бр.14437 и 14432, све у КО
Кривељ.
(по традиционалном називу).
11. Улица Велике тилве- почиње између
кп.бр.13779 и 13777 и иде дуж кп.бр.13778, 13641 и
20240 и завршава између кп.бр.12821 и 13340, све у КО
Кривељ.
(по традиционалном називу).
12. Улица Испод Тилве- почиње на
кп.бр.13970 иде преко кп.бр.20213 затим дуж 14109 и
13467, и завршава између кп.бр.13462 и 13468, све у КО
Кривељ.
(по традиционалном називу).
13. Улица Ваља маре- почиње између
кп.бр.13478 и 20216 и иде дуж кп.бр.20233, 7712, 11332,
11470 и 11435 завршава се на кп.бр.12032, све у КО
Кривељ.
(по традиционалном називу).
14. Улица Церово- почиње између кп.бр.10563
и 10560 и иде дуж кп.бр.20231, 20232, 8149, 8205, 8312,
20222 и 20223 и завршава између кп.бр.5191/3 и 5161,
све у КО Кривељ.
(по традиционалном називу).
15. Улица Краку Бугареск- почиње између
кп.бр.7286 у КО Влаоле и кп.бр.3894 у КО Кривељ и иде
дуж кп.бр.20257, 20216, 2440 и завршава се на кп.бр.7753
између кп.бр.7561 и 7856 , све у КО Кривељ.
(по традиционалном називу).
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16. Улица Краку лат- почиње између
кп.бр.3759 и 3894 и иде дуж кп.бр.3829/1, 5977 и 5984 и
завршава се на кп.бр.5990, све у КО Кривељ.
(по традиционалном називу).

29. Улица Бањица - почиње између кп.бр.152/2
и 153/5 и иде дуж кп.бр.152/1 и завршава између
кп.бр.152/7 и 153/5, све у КО Кривељ.
(по традиционалном називу).

17. Улица Руђине- почиње између кп.бр.7286 у
КО Влаоле и кп.бр.3759 у КО Кривељ и иде дуж границе
са местом Влаоле кп.бр.20257 и 3611 и завршава се на
кп.бр.3516, све у КО Кривељ.
(по традиционалном називу).

30. Улица Миклоша Раднотија- почиње
између кп.бр.157/4 и 152/2 и иде дуж кп.бр.157/1 и
завршава између кп.бр.16172/8 и 152/7, све у КО Кривељ.
(по познатом Мађарском песнику, јеврејског
порекла, заточеном у Борском радном логору у време II
св. рата).

18. Улица Кривељски пут- почиње између
кп.бр.14631, 16467, 203/1 и 1033 и иде дуж кп.бр.20228,
20230, 20233, 3404 и 20228 и завршава између
кп.бр.13479, 10560, 16467 и 20203 све у КО Кривељ.
(по путу за Кривељ).
19. Улица Пе крак- почиње између кп.бр.14646
и 14710 и иде дуж кп.бр.20229 и завршава између
кп.бр.9083 и 9092, све у КО Кривељ.
(по традиционалном називу).
20.
Улица
Субовацпочиње
између
кп.бр.14711/2 и 14714/1 и иде дуж кп.бр.14712, 15044,
9835, 9841/2, 9756 и 9491 и завршава између кп.бр.9291 и
9294, све у КО Кривељ.
(по традиционалном називу).
21. Улица Кургол- почиње између кп.бр.9828 и
9824 и иде дуж кп.бр.9827, 15106, 15105, 20227, и 9599 и
завршава се на кп.бр.9580, све у КО Кривељ.
(по традиционалном називу).
22. Улица Пауна Страиновића- почиње
између кп.бр.203/3 и 1034/2 и иде дуж кп.бр.3404, 1220 и
3409 и завршава између кп.бр.2030/2 и 1468/4, све у КО
Кривељ.
(по угледном трговцу-мештанину организатору
електрификације села).
23. Улица Косте Грујића- почиње између
кп.бр.1035 и 1002 и иде дуж кп.бр.1033 и 1038, и
завршава између кп.бр.1015 и 1042, све у КО Кривељ.
(по истакнутом хуманисти и трговцу, 1890 1944).
24. Улица Димитрија Наумовића- почиње
између кп.бр.209/1 и 1001 и иде дуж кп.бр.3408/1 и
завршава између кп.бр.1517 и 924, све у КО Кривељ.
(по истакнутом и омиљеном мештанину, 1886 1950).
25. Улица Шјока Блидарју- почиње између
кп.бр.1223 и 1230 и иде дуж кп.бр.1242/3, 1229 и 1174/1 и
завршава између кп.бр.1173 и 1259, све у КО Кривељ.
(по традиционалном називу).
26. Улица Драгија Симоновића- почиње
између кп.бр.1182 и 1201 и иде дуж кп.бр.1200 и 1485, и
завршава између кп.бр.1477/1 и 3401, све у КО Кривељ.
(по истакнутом учеснику НОБ-а).
27. Улица Вршец- почиње на кп.бр.201 између
кп.бр.86 и 203/1 и иде дуж кп.бр.113 и завршава између
кп.бр.71 и 133, све у КО Кривељ.
(по традиционалном називу).
28. Улица Бањички пут- почиње на
кп.бр.203/1 и иде дуж кп.бр.203/6 и 201, 137/1, 139/2,
150/2, 157/1, 180/1, 16226/1 и 20227 и завршава између
кп.бр.16309 и 15250, све у КО Кривељ.
(по традиционалном називу).

31. Улица Банијска- почиње између
кп.бр.183/2, 157/2, 183/1 иде преко кп.бр.162/9 и 161/1 и
иде дуж кп.бр.16172/1 и завршава између кп.бр.16172/4,
16172/8, 160/2 све у КО Кривељ.
(по географском називу Банија).
32.
Улица
Смедеревскапочиње
на
кп.бр.183/2, између кп.бр.180/6 и 182 и иде дуж
кп.бр.16174/4 и 16172/2, 180/5 и завршава између
кп.бр.16170 и 16172/3, 169/1 и 170/5, све у КО Кривељ.
(по граду Смедереву).
33. Улица Ваљевска- почиње између кп.бр.149
и 197 и иде дуж кп.бр.187/1, преко кп.бр.153/9 и 16172/1
и завршава се на кп.бр.16171, све у КО Кривељ.
(по граду Ваљеву).
34. Улица Пађина днке- почиње између
кп.бр.16172/1 и 15988 и иде дуж кп.бр.20224 и 15346 и
завршава се на кп.бр.15349, све у КО Кривељ.
(по традиционалном називу).
35. Улица Бањичко врело- почиње између
кп.бр.137/3 и 273 и иде дуж кп.бр.201, 15985 и 16064 и
завршава између кп.бр.16061 и 16084, све у КО Кривељ.
(по традиционалном називу).
36. Улица Горњанска- почиње између
кп.бр.221 и 986 и иде дуж кп.бр.3405 па преко кп.бр.236,
239, 243, 249/1, 767/1 и 269 те поново на кп.бр.3405 и
20226 и завршава на кп.бр.15459, све у КО Кривељ.
(по путу за Горњане).
37. Улица Бучјанска- почиње на кп.бр.15800
иде преко кп.бр.15636, 15627 и 15626 и завршава се на
кп.бр.15641, све у КО Кривељ.
(по путу за Бучје).
38. Улица Царево село- почиње између
кп.бр.15860/1 и 15455 и иде дуж кп.бр.20225 и завршава
између кп.бр.15395 и 15385, све у КО Кривељ.
(по традиционалном називу).
39. Улица Баруга- почиње између кп.бр.3410 и
32720 и иде дуж кп.бр.3409 и завршава између
кп.бр.2030/1 и 1470, све у КО Кривељ.
(по традиционалном називу).
40. Засеок Ваља лу Таерце- обухвата кп 8011,
8037 и 8089 све у КО Кривељ,
(по традиционалном називу).
41. Заселак Бигар- Заселак обухвата кп 4971,
4951, 4983, 8376, 8385 и 5099 све у КО Кривељ.
(по традиционалном називу).
42. Заселак Тилва мика- простире се на
кп.бр.18005, 18009, 18017 и 18018, све у КО Кривељ.
(по традиционалном називу).
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43. Заселак Збег- простире се на кп.бр.12006 и
12012, све у КО Кривељ.
(по традиционалном називу).
44. Заселак Фундоње- простире
кп.бр.11591, све у КО Кривељ.
(по традиционалном називу).

се
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8. Улица Грош - почиње између кп.бр.9043 и
9144 иде дуж кп.бр.10641 и 10643 и завршава се између
кп.бр.5097 и 5688, све у КО Лука.
(по традиционалном називу).

на

45. Заселак Пјатра рош- простире се на
кп.бр.6830 и 12283, све у КО Кривељ.
(по традиционалном називу).
46. Заселак Дренова-Велики крш- простире се
на кп.бр.4556, 4557/2, 4557/3, 4802, 4806, 4809/1 и 4810,
све у КО Кривељ.
(по традиционалном називу).
47. Заселак Црвена- обухвата кп 7100, 11416,
12264, 7291 и 7432 све у КО Кривељ
(по традиционалном називу).
48. Заселак Сарака- обухвата кп.бр.19754,
19569, 19464, 19020, 18998/2 и 3338, КО Кривељ
(по традиционалном називу).
Члан 9.
У насељеном месту Лука утврђују се називи
улица:
1. Улица Равна река- почиње између
кп.бр.8291 и 8220 иде дуж кп.бр.8447, 10622 и 10623 и
завршава се између кп.бр.9844 и 9843, све у КО Лука.
(по традиционалном називу).
2. Улица Стол- почиње између кп.бр.8321 и
8187 иде дуж кп.бр.8448 и 10651 и завршава се између
кп.бр.7546 и 7520, све у КО Лука.
(по планини Стол).
3. Улица Лучко поље - почиње између
кп.бр.8321 и 8291 иде дуж кп.бр.8447, 10645 и завршава
се између кп.бр.6385 и 6040/1, све у КО Лука.
(по традиционалном називу).
4. Улица Свињач- почиње између кп.бр.6039 и
6386 иде дуж кп.бр.10628 па пролази кроз кп.бр.6477,
6475 дуж 10647, 6486 и 10629 и завршава се између
кп.бр.6567 и 6601, све у КО Лука.
(по традиционалном називу).
5. Улица Селиште- почиње између кп.бр.6474,
6476, 7091 и 7042 пролази кроз кп.бр.6697, 6696/2 дуж
кп.бр.6687, 6728, 10648 кроз 6610, 7165/1, 7164 иде дуж
кп.бр.10649, 10650 и 7042 и завршава се између
кп.бр.7098, 7040, 7443 и 7461, све у КО Лука.
(по традиционалном називу).
6. Улица Пут за Танду- почиње између
кп.бр.2774/13 и 3517 иде дуж кп.бр.10622, 10621 и 10620
и завршава на граници са Тандом између кп.бр.1618 и
1615, све у КО Лука.
(попуту за Танду).
7. Улица Вајфертова чесма- почиње између
кп.бр.8790 и 9009 иде дуж кп.бр.10659 и 10657 завршава
на граници са Глоговицом између кп.бр.9351 и 9352, све
у КО Лука.
(по истоименој чесми).

9. Улица Мали брег- почиње између
кп.бр.5475 и 5597 иде дуж кп.бр.10641, 5261, 5271, лево
кроз кп.бр.10640, и завршава се између кп.бр.4857, 4871,
све у КО Лука.
(по традиционалном називу).
10. Улица Глоговичка- почиње између
кп.бр.4498 и 4857 иде дуж кп.бр.10638 и завршава на
граници са Глоговицом између кп.бр.4641 и 4724, све у
КО Лука.
(по селу Глоговица).
11. Улица Велико поље - почиње између
кп.бр.6039 и 6040/1 иде дуж кп.бр.10645, 10635, 3260,
3774 и завршава се између кп.бр.3762/1 и 3717, све у КО
Лука.
(по традиционалном називу).
12. Улица Требуч- почиње између кп.бр.3096 и
3139 иде дуж кп.бр.10616, 1028, 1027, 1205, 10615, 10610,
1155 и 10612 и завршава се између кп.бр.561 и 551, све у
КО Лука.
(по традиционалном називу).
13. Улица Подвизак- почиње између
кп.бр.6486, 1816/2 и 1826 иде дуж кп.бр.10627, 1864 и
1945 прелази преко кп.бр.10628 и завршава се између
кп.бр.1816/2, 1678/1, 1944 и 1949 све у КО Лука.
(по традиционалном називу).
14. Улица Празна врећа- почиње од кп.бр.6480
пролази кроз кп.бр.6484, 2575 и 2577 иде дуж
кп.бр.40626 и завршава се на кп.бр.2037 између
кп.бр.2036 и 2062, све у КО Лука.
(по традиционалном називу).
15. Улица Краку Црнајка- почиње од
кп.бр.10622 пролази кроз кп.бр.10621 иде дуж
кп.бр.10618 и завршава се између кп.бр.609 и 1093, све у
КО Лука.
(по традиционалном називу).
16. Улица Поречка- почиње на кп.бр.10624 иде
дуж кп.бр.10301, пролази кроз кп.бр.10332, 10374, 10354
затим се простире дуж кп.бр.10434 и завршава се између
кп.бр.10435 и 10095, све у КО Лука.
(по Поречком крају).
17. Улица Пут за селиште- почиње између
кп.бр.6386 и 6385 иде дуж кп.бр.10646, 6480, 6875,
10647, 10649 и завршава се између кп.бр.7098 и 7040, све
у КО Лука.
(по путу за Селиште)
18. Улица Стојково брдо- почиње између
кп.бр.3327 и 3311 иде дуж кп.бр.10644 и 5824 и завршава
се између кп.бр.5825 и 5793, све у КО Лука.
19. Улица Ливез- почиње на кп.бр.10576
пролази кроз кп.бр.10574/2 па у суседно насеље
кп.бр.2394/2 и 2391 (КО Тоопла) иде дуж кп.бр.10665 и
завршава се између кп.бр.677 (КО Топла) и 9989, све у
КО Лука.
(по традиционалном називу)
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20. Улица Барска- почиње између кп.бр.8240 и
8246 иде дуж кп.бр.8245, 8446, 10652, 10661 и завршава
се између кп.бр.8017 и 9970, све у КО Лука.
(по мзв.Баре)
Члан 10.
У насељеном месту Метовница утврђују се
називи улица:
1. Улица Зајечарска- почиње између
кп.бр.6699, 6799, 6800, 2534 и 5440 и иде дуж
кп.бр.10228, 10250, 10211, 10203 и завршава се између
кп.бр.5573/2, 5449, 7767, 7923, 1930/1 и 1666/2 све у КО
Метовница.
(по путу за Зајечар).
2. Улица Спинетска- почиње између
кп.бр.6743 и 6738 иде дуж кп.бр.10235 и 10236 и
завршава се између кп.бр.6172 и 6200, све у КО
Метовница
(по традиционалном називу).
3. Улица 7.Јули- почиње између кп.бр.6704 и
6703 иде дуж кп.бр.10237 и 6489 и завршава се
накп.бр.6472, све у КО Метовница
(по празнику-дану Устанка).
4. Улица Стрменска- почиње између
кп.бр.6570 и 6588 иде дуж кп.бр.6576 и 10257 и завршава
се између кп.бр.8629 и 8606, све у КО Метовница
(по традиционалном називу).
5. Улица Проданова- почиње између
кп.бр.6490 и 6548 иде дуж кп.бр.10237, 10288 и 8749/2 и
завршава се између кп.бр.8774 и 8731, све у КО
Метовница
(по традиционалном називу).
6. Улица Милошев крак- почиње између
кп.бр.5537 и 5559 иде дуж кп.бр.5551, 10207, 2308,
10233, 5813, 10282 и 10283 и завршава се на кп.бр.5884
код границе са Шарбановцем, све у КО Метовница
(по месту званом).

30. јануар 2020.

12. Улица Лунка- почиње између кп.бр.5440 и
5449 иде дуж кп.бр.5439 и 10197 и завршава се између
кп.бр.10191 и 899, све у КО Метовница
(по традиционалном називу).
13. Улица Белчино поље- почиње између
кп.бр.2746 и 2136 иде дуж кп.бр.10212, 10201/2, 2851,
10199 и 10201/1 и завршава се између кп.бр.1536 и 1532,
све у КО Метовница
(по традиционалном називу).
14. Улица Буђин поток- почиње на кп.бр.2779
иде преко кп.бр.2803, 2801, 2794 иде дуж 10189,
наставља дуж кп.бр.10270 КО Метовница и завршава код
кп 62, КО Метовница.
код границе са Слатином, све у КО Метовница.
(по традиционалном називу).
15. Улица Лункина чука- почиње између
кп.бр.5207 и 5208 иде дуж кп.бр.10213 и завршава се на
кп.бр.10191 између кп.бр.4629 и 4661, све у КО
Метовница
(по месту званом).
16. Улица Бутуров поток- почиње између
кп.бр.3137 и 3110/2 иде дуж кп.бр.10196/2, 10214, 3342,
3321, 10196/2, 3392/2 и завршава се на кп.бр.780, све у
КО Метовница
(по традиционалном називу).
17. Улица Митровданска- почиње између
кп.бр.921 и 903 иде дуж кп.бр.904, 10190 и 989/1 и
завршава се између кп.бр.1003 и 980, све у КО
Метовница
(по православном празнику).
18. Улица Слатинска- почиње између
кп.бр.161 и 153 иде дуж кп.бр.160 и 702 па преко 682,
680, 388/2 и 625 и завршава се на кп.бр.623, све у КО
Метовница
(по путу за Слатину).

7. Улица Мачкин поток- почиње између
кп.бр.5626 и 5550 иде дуж кп.бр.10231 и завршава се
између кп.бр.5899/2 и 5837, све у КО Метовница
(по традиционалном називу).

19. Улица Сува река- почиње између
кп.бр.4629, 4661, 7767 и 7767 иде дуж кп.бр.10191 и
завршава се између кп.бр.118, 114 код границе са
Слатином и кп.бр.4661 и 4629, све у КО Метовница
(по традиционалном називу).

8. Улица Џаново поље- почиње између
кп.бр.2400 и 2432 иде дуж кп.бр.10209 и 10206 и
завршава се на кп.бр.2107, све у КО Метовница
(по традиционалном називу).

20. Улица Николичевска- почиње између
кп.бр.768/1 и 775 иде дуж кп.бр.770, 10194/3, 3846, 3852
и 537 и завршава се на кп.бр.539, све у КО Метовница
(по путу за Николичево).

9. Улица Брестовачка- почиње на кп.бр.1948
иде дуж кп.бр.10205, 2018 и 10204 и завршава се између
кп.бр.2057, све у КО Метовница и кп.бр.33891 у КО
Брестовац
(попуту за Брестовац).

21. Улица Сеоска- почиње између кп.бр.7133/1
и 7020 иде дуж кп.бр.10227 и завршава се између
кп.бр.5438 и 5221, све у КО Метовница
(по традиционалном називу).

10. Улица Вишњарска- почиње између
кп.бр.1666/2 и 1929/6 иде дуж кп.бр.10202 и 1729 и
завршава се између кп.бр.1723 и 1730, све у КО
Метовница
(по засадима вишања ).
11. Улица багремова- почиње између
кп.бр.1823 и 1811 иде дуж кп.бр.1822 и 1812 и завршава
се на кп.бр.1749, све у КО Метовница
(по месту званом).

22. Улица Голајска- почиње између кп.бр.7923
и 7766 иде дуж кп.бр.10250 и 10249 и завршава се између
кп.бр.8214 и 10251 код границе са Звезданом, све у КО
Метовница
(по традиционалном називу).
23. Улица Тунелска- почиње од Тунела између
кп.бр.9896 и 9897 иде дуж кп.бр.9889, 10252, 9269 и 9421
и завршава се између кп.бр.10187 и 9409 код границе са
Звезданом, све у КО Метовница.
(по тунелу који се налази на државном путу
првог Б реда Параћин-Бољевац-Зајечар-Државна граница
са Бугарском).
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24. Улица Тимочка- почиње између кп.бр.9103
и 9104 иде дуж кп.бр.10253 и 9674 и завршава се на
кп.бр.6979, све у КО Метовница
(по реци Тимок).

11. Улица Пензионерска- почиње између
кп.бр.55 и 57 иде дуж кп.бр.56 и завршава се на
кп.бр.5290 између кп.бр.19 и 2658/2, све КО Оштрељ.
(по удружењу пензионера).

25. Улица Кот- почиње између кп.бр.9896 и
9893 иде преко кп.бр.9891 и 10255 иде дуж кп.бр.10265,
10264 и 10263 и завршава се на кп.бр.10004, све у КО
Метовница
(по традиционалном називу).

12. Улица Петра Јенића- почиње између
кп.бр.109 и 112 иде преко кп.бр.105/2, 92/10, 92/12, 1/2 и
5290 и завршава између кп.бр.25 и 2657, све КО
Оштрељ.
(по историјској личности-капетан учесник НОБа, 1921-1945.).

засеок 1 Тунел- налази се на кп.бр.9960 КО Метовница,
назив је по тунелу који се ту налази
засеок 2 Голај- обухвата кп 8107, 7989 и 7987, КО
Метовница.
(по традиционалном називу).
Члан 11.
У насељеном месту Оштрељ утврђују се називи
улица:
1. Трг Николе Пашића- почиње између
кп.бр.441/1 и 250/1 иде дуж кп.бр.489, 230 и 496 и
завршава између кп.бр.495 и 521, све КО Оштрељ.
(по историјској личности).
2. Улица Радничка- почиње између кп.бр.249 и
231 иде дуж кп.бр.489 и завршава се на кп.бр.539 између
кп.бр.221 и 200, све КО Оштрељ.
(по револуционарној радничкој класи).
3. Улица Пуковника Мундрића - почиње
између кп.бр.330 и 250/1 иде дуж кп.бр.258 и завршава
између кп.бр.299 и 259, све КО Оштрељ.
(по историјској личности-команданту 13. пука
Тимочке дивизије).
4. Улица Милана Радуловића- почиње између
кп.бр.305 и 328 иде дуж кп.бр.326 и завршава између
кп.бр.367/1 и 325, све КО Оштрељ.
(по угледном грађанину и дугогодишњем
председнику села, 1921 - 1973).
5. Улица Шистекова- почиње између кп.бр.331
и 438 иде дуж кп.бр.489и завршава између кп.бр.380 и
25, све КО Оштрељ.
(поинжењеру Шистеку).
6. Улица Вука Караџића- почиње између
кп.бр.301 и 159 иде дуж кп.бр.539 и 3903 и завршава
између кп.бр.3865 и 5034, све КО Оштрељ.
(по просветитељу српског народа).
7. Улица Влашка Буна- почиње између
кп.бр.164/2 и 297 иде дуж кп.бр.166 и завршава између
кп.бр.152 и 167, све КО Оштрељ.
(по знаменитом историјском догађају).
8. Улица Краља Петра Првог- почиње између
кп.бр.312 и 144 иде дуж кп.бр.539 и завршава се на
кп.бр.11/2, све КО Оштрељ.
(по историјској личности).
9. Улица 44 Солунаца- почиње између
кп.бр.144 и 157 иде дуж кп.бр.489, 230 и 148 и 84 и
завршава између кп.бр.68 и 101/2, све КО Оштрељ.
(у знак сећања на мештане учеснике Солунског
фронта).
10. Улица Светозара Мисирића- почиње
између кп.бр.77 и 138 иде дуж кп.бр.105/1 и завршава
између кп.бр.111 и 92/9, све КО Оштрељ.
(по угледном мештанину првом писару у селу).

13. Улица Браћа Туфегџићи- почиње између
кп.бр.380 и 2657 иде дуж кп.бр.5290 и завршава се на
кп.бр.2581, све КО Оштрељ.
(мештани погинули у одбрани отаџбине 1941.
године на Дрини).
14. Улица Ново Село- почиње на кп.бр.2580
иде дуж кп.бр.2560/3 и завршава између кп.бр.2530, све
КО Оштрељ и кп.бр.4399/2 у КО Бор.
(по традиционалном називу).
15. Улица 28. Септембар- почиње између
кп.бр.3579 и 3581 иде дуж кп.бр.3580 и 5287 и завршава
између кп.бр.3786 и 1840, све КО Оштрељ.
(по дану ослобођењу села).
16. Улица Бањица- почиње између кп.бр.5107
и 5044 иде дуж кп.бр.5014 и 5287 и завршава између
кп.бр.4641, све КО Оштрељ и кп.бр.1590 у КО Слатина.
(по традиционалном називу).
17. Засеок Стана Бара- налази
кп.бр.1016/2, 1051, 1071 и 1018 све КО Оштрељ.
(традиционалан назив)

се

на

18. Засеок Пеђал -Обухвата и кп.бр. 2831,
2087, 2755, 2204 и 2746, КО Оштрељ.
(по традиционалном називу).
Члан 12.
У насељеном месту Слатина утврђују се називи
улица:
1.Улица Хајдук Вељкова- почиње између
кп.бр.480 и 481, иде дуж кп.бр.1195 и 7711, завршава
између 1871 и 1226 све КО Слатина.
(по историјској личности)
2. Улица Слободана Марковића- почиње
између кп.бр.1195 и 498, иде дуж кп.бр.534, и завршава
између кп.бр.532 и 535 све КО Слатина.
(по оснивачу КУД-а Слатина, 1932-2012).
3.Улица Бранка Олара- почиње између
кп.бр.546 и 544, иде дуж кп.бр.545 и 710, завршава на
кп.бр.2862 све КО Слатина.
(по познатом певачу традиционалне музике из
овог краја, у његову част је оформљен фестивал етно
музике „Оларијада“ 1948-1991).
4. Улица Љубице Јовановић Радосављевићпочиње на кп.бр.1195, иде дуж кп.бр.461 и завршава
између кп.бр.429 и 384 све КО Слатина.
(по историјској личности- Народни херој).
5. Улица Светог Саве - почиње између
кп.бр.409 и 465, иде дуж кп.бр.406 и 399, завршава
између кп.бр.402 и 1193 све КО Слатина.
(по историјској личности).
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6. Улица Драгија Димитријевића Крчобепочиње између кп.бр.412 и 456, иде дуж кп.бр.434 и
завршава између кп.бр.430 и 435 све КО Слатина.
(по познатом певачу традиционалне музике из
овог краја, заслужном за неговање етно музике, 19542007).
7. Улица Краља Милутина- почиње између
кп.бр.603 и 549, иде дуж кп.бр.569, 7695 и 667 и
завршава између кп.бр.657 и 631 све КО Слатина.
(по историјској личности).
8. Улица Косовска- почиње између кп.бр.485 и
481, иде дуж кп.бр.1197 и 1180 завршава између
кп.бр.1189 и 3215/2 све КО Слатина.
(по Косовском боју).
9. Улица Брдска- почиње између кп.бр.896 и
1076, иде дуж кп.бр.1198 и завршава између кп.бр.750 и
753 све КО Слатина.
(по традиционалном називу).
10. Улица Краља Петра- почиње на кп.бр.633,
иде дуж кп.бр.632, 1866, 2801 и 7714/7 и завршава између
кп.бр.2177 и 2316/1 све КО Слатина.
(по историјској личности).
11. Улица Кнеза Лазара- почиње између
кп.бр.2863 и 2884/3, иде дуж кп.бр.7714/1, 7737 и
кп.бр.5839/1завршава се на кп.бр.5821/3 све КО Слатина.
(по историјској личности).

30. јануар 2020.

19. Улица Василија Острошког- почиње на
кп.бр.7741/2, иде дуж кп.бр.7741/3 завршава се на
кп.бр.7741/4 све КО Слатина.
(по историјској личност и Светитељу СПЦ-е).
20.
Улица
Омладинскапочиње
на
кп.бр.2025/1 иде преко кп.бр.2187/1 и 2184/1, затим дуж
2179/2 и завршава између кп.бр.2214 и 2180/1 све КО
Слатина.
(по Савезу омладине).
21. Улица Борска- почиње на кп.бр.2236 иде
дуж кп.бр.2224 и 2270 и завршава између кп.бр.2269 и
2275 све КО Слатина.
(по граду Бору).
22. Улица Николе Тесле- почиње на
кп.бр.7741/4, иде дуж кп.бр.7747/618 и завршава се на
кп.бр.7741/7 све КО Слатина.
(по познатом научнику).
23. Улица Јосипа Броза Тита- почиње између
кп.бр.2539 и 2543, иде дуж кп.бр.2547 и 7714/5 и
завршава између кп.бр.2584/2 и 2573 све КО Слатина.
(по историјској личности).
24. Улица Иве Андрића- почиње на
кп.бр.2561/2, иде дуж кп.бр.2561/1 и завршава између
кп.бр.2560 и 2562/1 све КО Слатина.
(по књижевнику-Нобеловац).

12. Улица Војводе Мишића- почиње између
кп.бр.1113 и 1115, иде дуж кп.бр.1114, 3207 и кп.бр.7716
и завршава се на кп.бр.7735 све КО Слатина.
(по историјској личности).

25. Улица Чучук Станина- почиње на
кп.бр.7741/7, иде дуж кп.бр.7741/8 и завршава између
кп.бр.6507 и 6506 све КО Слатина.
(по историјској личности супрузи Хајдук
Вељка).

13. Улица Милоша Обилића- почиње између
кп.бр.3181/2 и 3215/2, иде дуж кп.бр.7718 и 7732 и
завршава између кп.бр.7123/1 и 7135 све КО Слатина.
(по историјској личности).

26. Улица Краља Александра- почиње између
кп.бр.281 и 907, иде дуж кп.бр.1193, 1194, 7719 и
завршава између кп.бр.3618 и 7696 све КО Слатина.
(по историјској личности).

14. Улица Наде Димић- почиње између
кп.бр.1222 и 1877, иде дуж кп.бр.7712 и завршава између
кп.бр.1221/4 и 1878/1 све КО Слатина.
(по историјској личности- Народни херој).

27. Улица Цара Душана- почиње између
кп.бр.155 и 273, иде дуж кп.бр.169 и завршава између
кп.бр.168 и 275 све КО Слатина.
(по историјској личности).

15. Улица Зајечарска- почиње на кп.бр.1986/5,
иде дуж кп.бр.2010/1, 2017/1, 2030/2 и 7741/2 све КО
Слатина, затим преко кп.бр.11938/2, 11940/2, и 11946/2
све КО Брестовац, затим кп.бр.7741/4 КО Слатина, па
преко кп.бр.9072/9, 9072/10, 31773/3 и 31778/2 све КО
Брестовац, па преко кп.бр.2566/2, 5909/2, 5900/1, 2610/2,
5821/1, 5440/5, 5721/27, 6378/1, 7575/1, 7617/1 и 7635/2 и
завршава се на кп.бр.7763 све КО Слатина.
(по граду Зајечару).

28. Улица Слатинских бораца- почиње између
кп.бр.257 и 244, иде дуж кп.бр.251, 224 и 213 и завршава
између кп.бр.212/1 и 214 све КО Слатина
(по мештанима- учесницима ослободилачких
ратова)
29. Улица Карађорђева- почиње између
кп.бр.232 и 983, иде дуж кп.бр.992 и завршава између
кп.бр.229 и 989 све КО Слатина.
(по историјској личности).

16. Улица Бранислава Нушића- почиње
између кп.бр.1963/1 и 1958, иде дуж кп.бр.1962 и 1944 и
завршава између кп.бр.1949 и 1943 све КО Слатина.
(по познатом књижевнику).
17. Улица Вука Караџића- почиње на
кп.бр.1986/5 иде дуж кп.бр.2002 и завршава између
кп.бр.2008 и 1997 све КО Слатина.
(по историјској личности и просветитељу).

30. Улица Влашких јунака- почиње између
кп.бр.941 и 953, иде дуж кп.бр.943 и 944 и завршава
између кп.бр.947 и 938 све КО Слатина.
(по мештанима –учесницима ослободилачких
ратова)
31. Улица Римска- почиње на кп.бр.7719, иде
дуж кп.бр.7724 и 7706 и завршава између кп.бр.1590 и
1678 све КО Слатина.
(по остацима Римског друма).

18. Улица Десанке Максимовић- почиње
између кп.бр.1986/3 и 1986/1, иде дуж кп.бр.1987/1 и
завршава између кп.бр.1981/1 и 1981/2 све КО Слатина.
(по познатој песникињи).

32. Улица Стефана Немање- почиње између
кп.бр.130 и 132, иде дуж кп.бр.131 и 7707 и завршава се
на кп.бр.1590 све КО Слатина.
(по историјској личност).
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33. Улица Железничка- почиње између
кп.бр.279 и 141, иде дуж кп.бр.1196, 1253 и 1259 и
завршава између кп.бр.1207 и 1258 све КО Слатина.
(по путу који води према железничкој станици
Слатина).

8. Улица Огашу алск- почиње у кп.бр.663
између кп.бр.613 и 615 пролази кроз кп.бр.616, 621, 628,
657, 663, 724, 679, 680, 718, 681 и 682 у којој се завршава
код кп.бр.690 све у КО Танда.
(по традиционалном називу).

34. Улица Патријарха Павла- почиње између
кп.бр.73/1 и 129, иде дуж кп.бр.42 и завршава између
кп.бр.78 и 82/1 све КО Слатина.
(по пок.српском Патријарху).

9. Улица Барни део- почиње у кп.бр.5479
између кп.бр.4804 и 4754 скреће у кп.бр.4869 где се и
завршава код кп.бр.4870/1 све у КО Танда.
(по традиционалном називу).

35. Улица Милоша Обреновића- почиње
између кп.бр.316 и 314, иде дуж кп.бр.315, 310 и 306 и
завршава се на кп.бр.304 све КО Слатина.
(по историјској личности).

10. Улица Габарска- почиње у кп.бр.2778
пролази кроз кп.бр.5470, 5469, 5497, 2592 и 5497 где се и
завршава између кп.бр.1838 и 1833 све у КО Танда.
(по месту званом).

36. Улица Српских Владара- почиње између
кп.бр.368 и 358, иде дуж кп.бр.366 и завршава између
кп.бр.373 и 363, све КО Слатина.
(по српским Владарима).

11. Улица Огашу-Барни део- почиње у
кп.бр.5474 између кп.бр.2928 и 2814 пролази кроз исту
прелазећи и на суседне парцеле затим кроз кп.бр.4500 где
се и завршава између кп.бр.4517 и 4465 све у КО Танда.
(по традиционалном називу).

37. Засеок Вишњар обухвата кп 5971, 5961,
5941 и 5942, КО Слатина.
(по традиционалном називу).
Члан 13.
У насељеном месту Танда утврђују се називи
улица:
1. Улица Ваља Маре- почиње у кп.бр.5462
између кп.бр.3210 и 2595/1 пролази кроз кп.бр.5463/2 где
се и завршава на граници са Луком код кп.бр.4882 све у
КО Танда
(по традиционалном називу).
2. Улица Краку Краставјец- почиње од
кп.бр.5462 пролази кроз кп.бр.5450, 3215, 5504, 5476,
3312, 3317, 3312 и 5476 где се и завршава између
кп.бр.1241 и 3449 на граници са местом Горњане све у
КО Танда.
(по традиционалном називу).
3. Улица Краку Сими- почиње у кп.бр.5463/1
пролази кроз кп.бр.4989, 4987, 4983, 4912, 4913, 4989,
5480. 4240, 4239, 5480, 4202, 4199, 5478, 5258, 5478, 5482,
4107, 4097, 4098, 5482, 4026, 5482, 4035, 4033/1 и 4031
где се и завршава код кп.бр.4045 све у КО Танда.
(по традиционалном називу).
4. Улица Краку Урљешћу- почиње од
кп.бр.3204 пролази кроз кп.бр.5450, 3594, 3630, 3631,
3633, 3638, 5478, 3646, 3688/1, 3647, 3689/2, 5478, 4333 и
5478 где се и завршава између кп.бр.4218 и 4178 све у
КО Танда.
(по традиционалном називу).
5. Улица Огашу Веољешћи- почиње у
кп.бр.5475 прелази у кп.бр.5479, 4801, 4802, и 4796 где се
и завршава код кп.бр.4791 све у КО Танда.
(по традиционалном називу).
6. Улица Шаварна-Горњански пут- почиње у
кп.бр.5466 између кп.бр.952 и 1003 пролази кроз
кп.бр.1004, 5466, 5467, 1054 и 5467 где се и завршава са
суседним местом Горњане између кп.бр.1208 и 1218 све
у КО Танда.
(по традиционалном називу).
7. Улица Шаварна- почиње близу Црнајке у
кп.бр.102 између кп.бр.108 и 179 прелази у кп.бр.171,
102, 181, 185, 5465, 5464, 870, 5464, 811, и 817 где се и
завршава код кп.бр.803 све у КО Танда.
(по традиционалном називу).

Засеоци
1. Чевртановићи- заузима кп.бр.5, 6, 7, 8, 9, 10,
и 11 све у КО Танда.
(по традиционалном називу).
2. Трифуновићи- простире се између
кп.бр.3862, 3509, 3536, 3540, и 3524. све у КО Танда
(по породици Трифуновић)
3 .Кулма Маргитоњ- простире се између
кп.бр.3901, 3947, 3926, 3915/1 и 3936 све у КО Танда
(по традиционалном називу)
4. Лалићи- заузима кп.бр.5369, 5367, 5968,
5372, 5371, 5406, 5380 и 5482 све у КО Танда
(по породициЛалић)
5. Цокићи- заузима кп.бр.4091, 4085, 4092,
5335, 5340, 5333, 5334 и 5332 све у КО Танда
(по породици Цокић)
6. Краку окна- простире се између кп.бр.1877,
2505, 2442, 2383, 2409, 2470 и 2514 све у КО Танда
(по традиционалном називу)
7. Краку крчаг- заузима кп.бр.5072, 5070, 5071,
5091, 5093, 5095, 5094 и 5092 све у КО Танда
(по традиционалном називу)
8. Руђине- простире се између кп.бр.2172, 2240,
2181 и 2192 све у КО Танда
(по традиционалном називу)
9. Мц Миле- заузима кп.бр.387, све у КО Танда
(по традиционалном називу)
10. Велики Габар- заузима кп.бр.5453, 906,
5498 и 907 све у КО Танда
(по традиционалном називу)
11. Крчаг- заузима кп.бр.5008 и 5014 све у КО
Танда
(по традиционалном називу)
12. Габар- обухвата кп 505, 1905, 1941, 2049,
445, 399 и 369, КО Танда.
(по традиционалном називу).
Члан 14.
У насељеном месту Топла утврђују се називи
улица:
1. Улица Топљанска- почиње између
кп.бр.2396/1, 2397/3, 1119 и 2222 иде дуж кп.бр.2863,
2862, 2850, 2853, 1103, 2850, 2855, 2848 и завршава се
између кп.бр.1122, 1144, на на кп.бр.1603 између
кп.бр.1604 и 1602, све у КО Топла
(по путу који води у село Топла)
2. Улица Черет- почиње између кп.бр.2551 и
2844 иде дуж кп.бр.2859 завршава се између кп.бр.2689 и
2834, све у КО Топла.
(по традиционалном називу)
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3. Улица Столови- почиње између кп.бр.2173,
2175, 2714 и 2626 иде дуж кп.бр.2857, 2856, и завршава
се између кп.бр.1964, 2058, 2745 и 2755, све у КО Топла.
(по планини Стол)
4. Улица Мајданпечки пут- почиње од
границе са Луком између кп.бр.2410 и 2399 иде дуж
кп.бр.2408 и завршава се на граници са Доњом Белом
Реком између кп.бр.2426 и 2406, све у КО Топла.
(по путу за Мајданпек)
5. Улица Ливеска- почиње на кп.бр.2394/2
пролази кроз кп.бр.2391, 10574/1 (КО Лука) затим дуж
кп.бр.2867 и завршава се између кп.бр.9988/1 (КО Лука)
и 674, све у КО Топла.
(по традиционалном називу)
6. Улица Кеј- почиње између кп.бр.545 и 547
иде дуж кп.бр.546/2, 2847, 155 и 2846 и завршава се
између кп.бр.27 и 195, све у КО Топла.
(по традиционалном називу)
Члан 15.
У насељеном месту Шарбановац утврђују се
називи улица:
1. Улица Петлово поље- почиње између
кп.бр.1 и 57 од границе са Брестовцем па иде дуж
кп.бр.17014, 17017 и 17018 и завршава између
кп.бр.14143 и 14146/1, све у КО Шарбановац.
(по традиционалном називу).
2. Улица Перанов поток- почиње између
кп.бр.36/4 и 900/2 иде дуж кп.бр.37/2, 897, 889, 755,
16865, 709, 175 и завршава се на кп.бр.16865 између
кп.бр.184 и 686, све у КО Шарбановац.
(по месту званом).
3. Змајева улица- почиње на кп.бр.932 иде
преко кп.бр.922, 16859/1, 1214/1, 1550, 1561 и 16872 и
завршава се на кп.бр.1311, све у КО Шарбановац.
(по познатом песнику Јовану Јовановићу Змају).
4. Улица Крцин поток- почиње на кп.бр.1104
па иде преко кп.бр.1097, 1078, 16867/1, 603, 589/2, и 587
и завршава на кп.бр.574, све у КО Шарбановац.
(по месту званом).
5. Улица Злотски пут- почиње на
кп.бр.16859/1 па иде дуж кп.бр.16869, 16873, 1473, 1672
и завршава се на кп.бр.1673, све у КО Шарбановац.
(по путу за Злот).
6. Улица Метовнички пут- почиње на
кп.бр.1105/1 иде дуж кп.бр.1104, 1098, 1100/4, 1124,
16886, 16893, 16896, 4679/7 и завршава се на кп.бр.16895
између кп.бр.4651 и 4649 код границе са Метовницом,
све у КО Шарбановац.
(по путу за Метовницу).
7. Улица Грујино брдо- почиње између
кп.бр.3380 и 3509 иде дуж кп.бр.16887, 3442, 16890,
4081, 4429, 16894, 4263 и завршава се на кп.бр.4255, све у
КО Шарбановац.
(по традиционалном називу).
8. Улица Џанов поток- почиње између
кп.бр.4137 и 4132, иде дуж кп.бр.16892, 16889/1, 535,
550/1, 517, 565 и завршава се на кп.бр.343, све у КО
Шарбановац.
(по традиционалном називу).

30. јануар 2020.

9. Улица Ратка Стојкановића- почиње од
границе са Злотом на кп.бр.1735/1 иде преко кп.бр.1736,
1741 и завршава се на кп.бр.1733/1, све у КО
Шарбановац.
(заједничка улица са селом Злот који је одредио име
улице).
10. Улица Несторовачка- почиње од границе
са Сумраковцем између кп.бр.2833, 2860, 6153 и 5102 иде
дуж кп.бр.16876,16859/1, 16906, 16903. Обухвата и
кп.бр.454 и 8116 у КО Сумраковац.
и завршава се између кп.бр.2165, 2144, кп.бр.6669 и 6676
код границе са Сумраковцем. све у КО Шарбановац.
(по традиционалном називу).
11. Улица Несторов поток- почиње између
кп.бр.2699 и 2700 иде дуж кп.бр.2710 и 2769, и завршава
се на кп.бр.2745, све у КО Шарбановац.
(по традиционалном називу).
12. Улица Сараков поток- почиње између
кп.бр.2335 и 2369 иде дуж кп.бр.2358 и 16875 и завршава
се на кп.бр.1995, све у КО Шарбановац.
(по месту званом).
13. Улица Кулмја- почиње између кп.бр.269 у
КО Сумраковац и кп.бр.2860, иде дуж кп.бр.8162, 16877
и 1789 и завршава се на кп.бр.1796 код границе са
Злотом, све у КО Шарбановац.
(по традиционалном називу).
14. Улица Шарбановачка- почиње између
кп.бр.6148 и 6096 иде дуж кп.бр.16859/1, 16921, 17024,
16958/1, 16956/1 и завршава се на кп.бр.12767/1, све у КО
Шарбановац.
(по селу Шарбановац).
15. Улица Борова- почиње између кп.бр.5864 и
5865/2 иде дуж кп.бр.16859/1 и завршава се између
кп.бр.5856 и 5469/1, све у КО Шарбановац.
(по боровој шуми).
16. Улица Цермур- почиње на кп.бр.6149 па
преко кп.бр.16842 и 6394 иде дуж кп.бр.16904 и завршава
се између кп.бр.5699 и 6332, све у КО Шарбановац.
(по традиционалном називу).
17. Улица Борска- почиње на кп.бр.6091 иде
дуж кп.бр.16907, 5944/2, 16908 и завршава се на
кп.бр.4988/2, све у КО Шарбановац.
(по путу за Бор).
18. Улица Ботанова- почиње на кп.бр.7356 иде
дуж кп.бр.16908 и завршава се између кп.бр.606 и 6028/1,
све у КО Шарбановац.
(по традиционалном називу).
19. Улица Јасенова- почиње на кп.бр.7337
прелази преко кп.бр.7314 иде дуж кп.бр.7305/3, 7306,
7275 и завршава се на кп.бр.7234 између 7235 и 7232, све
у КО Шарбановац.
(по традиционалном називу).
20. Улица Појана маре- почиње између
кп.бр.7765 и 7981 иде дуж кп.бр.16915 и завршава се
између кп.бр.7904 и 7784, све у КО Шарбановац.
(по традиционалном називу).
21. Улица 9 Брата Адамовића- почиње између
кп.бр.7635 и 7634 иде дуж кп.бр.16924/2, 5390/2, 5383/1 и
завршава се на кп.бр.5391/16, све у КО Шарбановац.
(по браћи Адамовић, учесници Солунског
фронта).
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22. Улица Гробљанска- почиње између
кп.бр.7635 и 16859/1 иде дуж кп.бр.16923/1 и завршава се
између кп.бр.8658/2 и 8657/1, све у КО Шарбановац.
(по традиционалном називу).
23. Улица Рома- Суви поток- почиње између
кп.бр.7967, 8303, 11136 и 11104 иде дуж кп.бр.16919,
16913, 16914 и 16916 па преко кп.бр.8397, 16917, 8425 и
завршава се између кп.бр.842, 8426, 7086/1 и 7200 све у
КО Шарбановац.
(по традиционалном називу).
24. Улица Суви поток- почиње између
кп.бр.8296 и 8234 иде дуж кп.бр.8271, 16920, 8519, 8512,
8511, 11085, 11103, 11101, 16946, 11746 и завршава се
између кп.бр.11756 и 11757 код границе са Сумраковцем,
све у КО Шарбановац.
(по традиционалном називу).
25. Улица Косовских јунака- почиње између
кп.бр.12016 и 16851/1 иде дуж кп.бр.17025 и 16948 и
завршава се између кп.бр.12213, све у КО Шарбановац и
кп.бр.6872 у КО Сумраковац код границе са тим местом.
(по косовским јунацима, заједнички назив са
улицом у селу Сумраковац, општина Бољевац ).
26. Улица Палих бораца - почиње између
кп.бр.11827 и 11829 иде дуж кп.бр.16942, скреће лево
дуж кп.бр.11694, десно дуж кп.бр.16945 и завршава
између кп.бр.11702 и 11659. све у КО Шарбановац.
(у
помен
страдалим
учесницима
ослободилачких ратова).
27. Улица Школска- почиње између
кп.бр.10835 и 11948 иде дуж кп.бр.16947 и завршава се
између кп.бр.11898 и 11926, све у КО Шарбановац.
(по путу који води за сеоску школу).
28. Улица Тимочка- почиње између
кп.бр.12934/1 и 12900/4, иде дуж кп.бр.16858/2, 16851/2,
16851/1 и завршава се између кп.бр.16852 и 12000/1, све
у КО Шарбановац.
(по путу ка реци Тимок).
29. Улица Црноречка - почиње између
кп.бр.14161 и 14207/2 иде дуж кп.бр.16958/1 и завршава
се између кп.бр.12510 и 12521, све у КО Шарбановац.
(по Црној реци).
30. Улица Селиште- почиње између
кп.бр.16691 и 685/2 код границе са Оснићем иде дуж
кп.бр.17020 и завршава се између кп.бр.14815/2 и 14819
код границе са Метовницом, све у КО Шарбановац.
(по традиционалном називу).

30. јануар 2020.

34. Улица Стари Зајечарски пут- почиње
између кп.бр.14157 и 14209 иде дуж кп.бр.17015,
16958/2, 16965 и 16971/2 и завршава се на кп.бр.14747,
све у КО Шарбановац.
(по путу за Зајечар).
35. Улица Пуфанов мајдан- почиње између
кп.бр.14377 и 14379 иде дуж кп.бр.16962 и 15866 и
завршава се између кп.бр.15900 и 15848, све у КО
Шарбановац.
(по месту званом).
36. Улица Баба Јона- почиње на кп.бр.14549
иде дуж кп.бр.16964 и завршава се између кп.бр.15459 и
15134, све у КО Шарбановац.
(по традиционалном називу).
37. Улица Доња фаца- почиње између
кп.бр.12934/2 и 13700/1 иде дуж кп.бр.16858/1 и 16967 и
завршава се између кп.бр.13331 и 13441, све у КО
Шарбановац.
(по традиционалном називу).
38. Улица Стара пруга- почиње између
кп.бр.16858/1 и 13486 иде дуж кп.бр.16968 прелази преко
кп.бр.13863/2, 13863/3 и завршава се на кп.бр.13905/1,
све у КО Шарбановац.
(по некадашњој прузи уског колосека ЗајечарБољевац).
39. Улица Горња фаца- почиње на кп.бр.10724
иде дуж кп.бр.16966/1 прелази преко кп.бр.13168, 13179,
13183 и завршава се на кп.бр.13219, све у КО
Шарбановац.
(по традиционалном називу).
40. Улица Пунђилов поток - почиње између
кп.бр.8657/2 и 8659 иде дуж кп.бр.16923/2, 16929 и 16930
и завршава се накп.бр.9649 код границе са Метовницом,
све у КО Шарбановац.
(по традиционалном називу).
41. Улица Сумраковачка- почиње на
кп.бр.9819/3 иде преко кп.бр.9799, 9797, 9796 дуж
кп.бр.16931 и завршава се између кп.бр.9464 и 9475, све
у КО Шарбановац.
(по месту Сумраковац).
42. Улица Кривовирска- почиње између
кп.бр.8684 и 8675 иде дуж кп.бр.8678/2, 16926, 16901,
9226 и завршава се код кп.бр.9211, све у КО
Шарбановац.
(по месту Криви вир).

31. Улица Фиркошев извор- почиње на
кп.бр.16998/1 иде дуж кп.бр.16998/2 и завршава се
између кп.бр.16630/1, све у КО Шарбановац и кп.бр.133 у
КО Оснић.
(по месту званом).

43. Улица Тимочких бораца- почиње између
кп.бр.9182, 9228, 5070 и 5185 иде дуж кп.бр.16901,
16899, 16994 и завршава се на кп.бр.5069, између
кп.бр.8978, све у КО Шарбановац, и кп.бр.6163 у КО
Метовница.
(по Тимочанима – борцима за слободу).

32. Улица Црвених божура - почиње између
кп.бр.12767/1 и 12767/2 иде дуж кп.бр.17015, 16957/1,
16970 и завршава се између кп.бр.16100 и 16067, све у
КО Шарбановац.
(по традиционалном називу).

44. Улица Војни пут- почиње између
кп.бр.5361/6 и 5364/1 иде дуж кп.бр.16902/2 и 5249 и
завршава се између кп.бр.5262 и 5217, све у КО
Шарбановац.
(по традиционалном називу).

33. Улица Газиместанска- почиње између
кп.бр.14258 и 14268/4 иде дуж кп.бр.16959 и завршава се
између кп.бр.16115 и 16128, све у КО Шарбановац.
(по Газиместану).

45. Улица Петра Мађаревића- почиње на кп
16859/1, иде дуж 16881, преко 3216, кроз 16882, преко
2959, 2957, 2559, 2548/2, завршава на кп 2533/1, КО
Шарбановац.
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(по познатом спортисти- државном прваку у
падобранству)
46. Улица Професора Томислава Пајићапочиње између кп.бр.14653 и 14913, иде дуж кп.бр.16965
и завршава код кп.бр.14971, све у КО Шарбановац.
(по познатом научно-истраживачком раднику,
редовни ппрофесор факултета, 1928-1997).
Члан 16.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Бора”.
Број: 015-2/2020-I
У Бору, 30. јануара 2020. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.

30. јануар 2020.
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На основу члана 38. став 5. Закона о
удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09, 99/11 –
др. закон и 44/18 – др. закон), члана 3. став 1. Уредбе о
средствима за подстицање програма или недостајућег
дела средстава за финансирање програма од јавног
интереса које реализују удружења („Службени гласник
РС”, број 16/18) и члана 40. Статута града Бора
(„Службени лист града Бора”, бр. 3/19), Скупштина града
Бора, на седници одржаној 30. јануара 2020. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ И КОНТРОЛЕ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА
БОРА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ
НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ
ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет уређивања
Члан 1.
Овом одлуком ближе се уређују услови, критеријуми,
обим, начин, поступак доделе, као и начин и поступак
контроле коришћења и враћања средстава за подстицање
програма или недостајућег дела средстава за
финансирање програма од јавног интереса које реализују
удружења, а који се финансирају или суфинансирају из
буџета града Бора.
Појам удружења и примена одлуке
Члан 2.
Под удружењем, у смислу ове одлуке,
подразумева се добровољна и невладина недобитна
организација са седиштем на територији града Бора,
заснована на слободи удруживања више физичких или
правних лица, основана ради остваривања и унапређења
одређеног заједничког или општег циља и интереса, који
нису забрањени Уставом или законом, уписана у
регистар надлежног органа у складу са законом.
Ова одлука се не примењује на финансирање,
односно суфинансирање програма које је уређено
посебним законом и прописима донетим на основу тог
закона.
Програм од јавног интереса
Члан 3.
Програмом од јавног интереса који се
финансира или суфинансира из средстава буџета Града, у
смислу ове одлуке, сматрају се програми у областима
утврђеним законом којим се уређује рад удружења.
Програм чија реализација траје најдуже годину
дана у формалном смислу може бити означен и називом
пројекат.
Садржина програма
Члан 4.
Програм из члана 3. ове одлуке нарочито
садржи: област у којој се програм реализује,
територију на којој би се програм реализовао, време и
дужину трајања програма, циљ, врсту и обим
активности које би се вршиле током реализације
програма и укупан број лица који је потребан за
извођење програма.
Средства за подстицање програма
Члан 5.
Средства за подстицање програма од јавног
интереса које реализују удружења обезбеђују се у буџету
Града, а њихов износ опредељује се одлуком о буџету за
сваку календарску годину.

30. јануар 2020.

Средства опредељена одлуком из става 1. овог
члана додељују се удружењима чији су програми
одобрени на основу спроведеног јавног конкурса и
закључених уговора о реализацији тих програма.
Давалац средстава је Град Бор.
II ПОСТУПАК ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
Годишњи план јавних конкурса
Члан 6.
Начелник Градске управе Бор утврђује
Годишњи план расписивања јавних конкурса, у складу са
одлуком о буџету.
Начелник Градске управе Бор објављује
Годишњи план јавних конкурса на интернет презентацији
Града најкасније до 31. јануара текуће године и доставља
га Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом Владе
РС.
Годишњи план јавних конкурса садржи
податке о даваоцу и износу средстава, областима које се
подстичу у текућој години, називу и планираном
периоду расписивања јавног конкурса и друге
релевантне податке у зависности од врсте конкурса.
Критеријуми за избор програма
Члан 7.
Избор програма који ће се финансирати
средствима из буџета Града врши се применом следећих
критеријума:
1. референце програма: област у којој се
реализује програм, дужина трајања програма, број
корисника програма, могућност развијања програма и
његова одрживост;
2. циљеви који се постижу: обим задовољавања
јавног интереса, степен унапређења стања у области у
којој се програм спроводи;
3. суфинансирање програма из других извора:
сопствених прихода, буџета Републике Србије,
аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе,
фондова Европске уније, поклона, донација, легата,
кредита и друго, у случају недостајућег дела средстава за
финансирање програма;
4. законитост и ефикасност коришћења
средстава и одрживост ранијих програма: ако су раније
коришћена средства из буџета, да ли су испуњене
уговорне обавезе.
Ближа мерила за избор програма применом
критеријума из става 1. овог члана, као и допунски
критеријуми који су специфични за одређену област
утврђују се у Јавном конкурсу.
Конкурс
Члан 8.
Јавни конкурс за доделу средстава за
финансирање, односно суфинансирање програма од
јавног интереса (у даљем тексту: конкурс), расписује
Начелник Градске управе Бор и оглашава га на интернет
презентацији Града, на огласној табли Градске управе
Бор, на порталу е-Управа.
Обавештење о конкурсу из става 1. овог члана
мора бити видљиво све време трајања конкурса на
интернет презентацији Града.
Садржина конкурса
Члан 9.
Конкурс обавезно садржи:
1. област од јавног интереса за коју се конкурс
расписује;
2. ко може бити учесник конкурса
3. рок за подношење пријава;
4. обим средстава која се додељују
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5. преглед конкурсне документације коју је
потребно доставити уз попуњен образац предлога
пројекта;
6. време трајања програма
7. критеријуме за оцену програма на основу
којих ће се додељивати средства;
8. ближа мерила и допунске критеријуме чијом
применом се врши вредновање пријављених програма са
јасним системом за вредновање сваког појединачног
критеријума, односно упућивање на службено гласило у
коме је објављен пропис којим су утврђена ближа мерила
и допунски критеријуми;
9. назив органа коме се пријаве подносе и начин
подношења пријаве.
Право учешћа на конкурсу
Члан 10.
На конкурсу може да учествује удружење:
1.које је регистровано у складу са законом који
уређује статус и рад удружења;
2. које има седиште на територији Града Бора;
3.чији циљеви се, према статутарним
одредбама, остварују у области у којој се програм
реализује;
4.које је директно одговорно за припрему и
извођење програма и
5. које није у поступку ликвидације, стечајном
поступку или под привременом забраном обављања
делатности.
Конкурсна комисија
Члан 11.
За спровођење конкурса, Начелник Градске
управе Бор образује конкурсну комисију за спровођење
конкурса (у даљем тексту: комисија).
Комисија се именује решењем, за сваки конкурс
посебно.
Комисија има председника и четири члана.
Решењем о образовању комисије утврђују се
састав комисије, задаци комисије и рокови за њихово
извршење, као и друга питања значајна за рад комисије.
Решење о образовању комисије објављује се на
интернет презентацији Града.
Чланови комисије не добијају накнаду за свој
рад.
Начин рада комисије
Члан 12.
Председник комисије координира рад комисије
и води седнице.
Комисија о свом раду води записник.
Комисија одлучује већином гласова од укупног
броја чланова.
Изјава о непостојању сукоба интереса
Члан 13.
Сваки члан комисије је дужан да потпише
писану изјаву да нема приватни интерес у вези са радом
и одлучивањем комисије, односно спровођењем
конкурса.
Именовано лице не може предузимати радње у
својству члана комисије пре него што потпише изјаву из
става 1. овог члана.
У случају да у току спровођења конкурса дође
до сазнања да се налази у сукобу интереса или сумњу у
постојање сукоба интереса пријави треће лице, члан
комисије је дужан да о томе одмах обавести Начелника
Градске управе Бор и остале чланове комисије и да се
изузме из даљег рада комисије.
О решавању сукоба интереса Начелника
Градске управе Бор одлучује у сваком случају посебно, а
ако утврди сукоб интереса, именује у комисију новог
члана као замену, у року од три дана од дана утврђивања
сукоба интереса.

30. јануар 2020.

Сукоб интереса постоји ако члан комисије или
чланови његове породице (брачни или ванбрачни друг,
дете или родитељ), запослени или члан органа
удружења које учествује на конкурсу или било ког
другог удружења повезаног на било који начин са тим
удружењем или у односу на та удружења има било који
материјални или нематеријални интерес супротан
јавном интересу, и то у случајевима породичне
повезаности, економских интереса или другог
заједничког интереса.
Пријава
Члан 14.
Удружења која су учесници на конкурсу
подносе пријаву органу за подношење пријава утврђеном
конкурсом.
Пријава се подноси у року који не може бити
краћи од 15 дана од дана објављивања конкурса.
Ако за доделу средстава конкурише партнерски
програм, само једно удружење подноси пријаву и оно је
одговорно за управљање финансијским средствима свих
партнерских удружења на програму, и у програму мора
бити означено као одговорно удружење.
Поступање по поднетим пријавама
Члан 15.
Орган из члана 14. став 1. ове одлуке целокупну
конкурсну документацију по истеку рока за подношење
пријава доставља комисији.
Комисија отвара пријаве и проверава
испуњеност услова за учешће на конкурсу и
благовременост пријава.
Комисија по службеној дужности утврђује да
ли је удружење уписано у регистар надлежног органа и
да ли се, према статутарним одредбама, циљеви
удружења остварују у области у којој се програм
реализује.
Неблаговремене пријаве, као и пријаве које је
поднело удружење које не испуњава услове за учешће на
конкурсу одбацују се без разматрања.
Непотпуне пријаве, односно непотпуно или
непрецизно представљени програми или остала
конкурсна документација, не разматрају се.
Поступак оцењивања програма
Члан 16.
Комисија врши оцену уредно поднетих
програма, применом критеријума и мерила утврђених
конкурсом.
Оцењивање програма врши сваки члан комисије
независно, за сваки програм и по сваком од критеријума.
Комисија је дужна да за сваки програм који се
разматра сачини образложење, у коме се обавезно наводе
разлози за одговарајуће оцењивање тог програма.
Вредновање и рангирање програма
Члан 17.
Комисија утврђује листу вредновања и
рангирања пријављених програма (у даљем тексту: листа
рангирања), у року од 60 дана од дана истека рока за
подношење пријаве.
Листа рангирања са подацима о комисији која је
вршила оцену програма, објављује се на интернет
презентацији Града Бора, на огласној табли Градске
управе Бор и порталу е-Управа.
Учесници конкурса имају право увида у
поднете пријаве и приложену документацију у року од
три радна дана од дана објављивања листе рангирања.
На листу рангирања учесници конкурса имају
право приговора у року од осам дана од дана њеног
објављивања.
Одлуку о приговору, која мора бити
образложена, Начелник градске управе Бор доноси на
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предлог комисије, у року од 15 дана од дана његовог
пријема.
Одлука о избору програма
Члан 18.
Одлуку о избору програма који се подстичу
средствима назначеним у конкурсу, доноси Начелник
Градске управе Бор, према редоследу утврђеном у Листи
рангирања, у оквиру средстава која су обезбеђена за тај
конкурс.
Одлука из става 1. овог члана доноси се у року
од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора.
Одлука из става 1. овог члана објављује се на
званичној интернет презентацији Града Бора, на огласној
табли Градске управе Бор и на порталу е-Управа, у року
од пет дана од дана доношења.
Решење о додели средстава
Члан 19.
На основу одлуке о избору програма,
Начелник Градске управе Бор доноси решење о додели
средстава удружењу за реализацију одобреног
програма.
III КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА И ПРАЋЕЊЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА
Коришћење средстава
Члан 20.
Средства која се, у складу са овом одлуком,
доделе удружењу за реализацију програма јесу наменска
средства и могу да се користе искључиво за реализацију
одобреног програма и у складу са уговором који
закључују Град и удружење корисник средстава.
Пренос средстава из става 1. овог члана врши се
у складу са прописима којима се уређују пренос
средстава и отварање рачуна корисника јавних средстава.
Уговором се уређују међусобна права, обавезе и
одговорности уговорних страна, а уговор садржи
нарочито:
1. назив и садржину програма,
2. износ средстава који се додељује из буџета
Града за реализацију тог програма,
3. начин на који се додељена средства за
реализацију програма преносе удружењу,
4. укупну вредност програма,
5. датум почетка и завршетка реализације
програма,
6. конкретне обавезе уговорних страна,
7. садржину извештаја и начин и рокове за
подношење извештаја,
8. инструменте обезбеђења за случај
ненаменског трошења средстава обезбеђених за
реализацију програма, односно за случај неизвршења
уговорне обавезе и повраћај неутрошених средстава
9. време трајања уговора,
10. услове за раскид уговора пре истека рока на
који је закључен,
11. права и обавезе уговорних страна у случају
раскида уговора пре истека времена на који је закључен,
12. права и обавезе уговорних страна у случају
непоштовања уговором предвиђеног начина правдања
средстава и
13. начин решавања спорова.
Корисник средстава дужан је да пре склапања
уговора достави изјаву да средства за реализацију одобреног
програма нису на други начин већ обезбеђена, као и изјаву о
непостојању сукоба интереса и интерни акт о
антикорупцијској политици.
Уколико се носилац одобреног програма не
одазове позиву за закључење уговора у року од осам
дана од дана пријема позива, сматраће се да је повукао
предлог програма.

30. јануар 2020.

Праћење реализације програма
Члан 21.
Градска управа, односно организациона
јединица градске управе надлежна за област која се
подстиче (у даљем тексту: надлежни орган) прати
реализацију програма за који су одобрена средства у
складу са овом одлуком.
Праћење реализације програма обухвата:
1. обавезу удружења да обавештава надлежни
орган о реализацији програма, у роковима одређеним
уговором;
2. прегледање извештаја од стране надлежног
органа;
3. мониторинг посете представника надлежног
органа;
4.обавезу удружења да омогући представницима надлежног органа да изврше увид у релевантну
документацију насталу у току реализације програма;
5. прикупљање информација од корисника
програма;
друге активности предвиђене уговором.
Удружење односно реализатор програма је
дужно да надлежном органу омогући праћење
реализације програма.
Извештавање
Члан 22.
Удружење израђује периодичне и завршне
наративне и финансијске извештаје.
Периодични и завршни наративни извештај из
става 1. овог члана садржи: детаљан опис активности и
резултата реализације програма у односу на планиране
активности дефинисане уговором како би се могла
извршити процена успешности од стране надлежног
органа, образложење за свако одступање од програма и
преглед корективних мера чије се предузимање планира
од стране корисника средстава.
Периодични и завршни финансијски извештај
из става 1. овог члана садржи: приказ буџета, који је
саставни део уговора, са прегледом свих трошкова који
су настали током извештајног периода, као и копију
целокупне
рачуноводствене
документације
која
оправдава настале трошкове.
Извештај из става 3. овог члана удружење
доставља Одељењу за финансије и Одељењу за
привредне и друштвене делатности:
Достављање, прегледање и процена извештаја
Члан 23.
Удружење доставља периодичне и завршне
наративне и финансијске извештаје у роковима
предвиђеним закљученим уговором.
Надлежни орган прегледа и разматра извештаје
из става 1. овог члана.
Прегледом финансијских извештаја надлежни
орган утврђује да ли су буџетска средства наменски
коришћена и да ли постоји рачуноводствена
документација која указује на наменски утрошак тих
средстава.
Плаћања и издаци који нису у складу са
уговорним обавезама или су без припадајуће
рачуноводствене документације, неће бити признати, о
чему се носилац програма обавештава писаним путем.
Прегледом наративног извештаја надлежни орган
остварује увид и врши процену квалитета и успешности
програма у смислу реализације постављених циљева.
О извршеној процени надлежни орган
обавештава корисника средстава.
Удружење на захтев надлежног органа
доставља допуну и додатно објашњење навода изнетих у
извештају у року од осам дана од пријема захтева
надлежног органа за достављање допуне документације.
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Мониторинг посета
Члан 24.
Ради праћења реализације програма, надлежни
орган може реализовати мониторинг посете.
Мониторинг посетом, у смислу ове одлуке,
сматра се: посета удружењу, одржавање састанака
овлашћених представника надлежног органа са
овлашћеним представницима удружења, присуство
одређеним догађајима и манифестацијама или другим
програмским активностима које удружење спроводи у
склопу реализације програма.
Мониторинг посета може бити најављена или
ненајављена.
За програме чије трајање је дуже од шест
месеци и чија је вредност одобрених средстава већа од
500.000,00 динара, као и за програме који трају дуже од
годину дана, надлежни орган реализује најмање једну
мониторинг посету током трајања програма, односно
најмање једном годишње.
Извештај о мониторинг посети
Члан 25.
Надлежни
орган
израђује
извештај
о
мониторинг посети из члана 24. ове одлуке, у року од
десет дана од дана спроведене посете.
Поред извештаја из става 1. овог члана,
надлежни орган може израдити и препоруке за
отклањање недостатака и рокове за њихову реализацију и
упутити их кориснику средстава.
Сукоб интереса код корисника средстава
Члан 26.
Удружење ће предузети све потребне мере с
циљем избегавања сукоба интереса приликом коришћења
наменских средстава и одмах по сазнању обавестити
Начелника Градске управе Бор о свим ситуацијама које
представљају сукоб интереса или би могле довести до
сукоба интереса, у складу са законом.
Сукоб интереса постоји у ситуацији у којој је
непристрасно извршење уговорних обавеза било ког лица
везаног уговором угрожено због прилике да то лице
својом одлуком или другим активностима учини
погодност себи или са њим повезаним лицима (чланови
породице: супружник или ванбрачни партнер, дете или
родитељ), запосленом, члану удружења, а на штету
јавног интереса, и то у случају породичне повезаности,
економских интереса или другог заједничког интереса са
тим лицем.
Сваки сукоб интереса Начелник Градске управе
Бор посебно разматра и може од удружења затражити сва
потребна обавештења и документацију.
У случају утврђеног постојања сукоба интереса
у спровођењу уговора, Начелник Градске управе Бор ће
затражити од удружења да без одлагања, а најкасније у
року од 30 дана, предузме одговарајуће мере, а ако
удружење то не учини, покренуће поступак за раскид
уговора.
Не сматра се сукобом интереса када корисник
средстава спроводи програм који је усмерен на чланове
удружења као кориснике програма који припадају
социјално осетљивим групама или особама са
инвалидитетом.
Прерасподела одобреног износа средстава
Члан 27.
Корисник средстава, у изузетним ситуацијама,
може да тражи сагласност од Начелника Градске управе
Бор ради прерасподеле средстава за реализацију
планираних активности у оквиру одобреног програма.
Захтевом за прерасподелу средстава не може се
тражити повећање расхода који се односе на људске
ресурсе.

30. јануар 2020.

Прерасподела средстава се може извршити тек
након добијања писане сагласности, односно након
потписивања анекса уговора са даваоцем средстава.
Поступање у случају неправилности
Члан 28.
Надлежни
орган
обавештава
корисника
средстава да ће покренути поступак за раскид уговора и
повраћај средстава са припадајућом каматом уколико су
неправилности такве природе да онемогућавају
надлежни орган да утврди да су додељена средства
наменски коришћена, односно ако утврди ненаменски
утрошак средстава.
Раскид уговора и повраћај средстава
Члан 29.
Ако се приликом праћења реализације програма
утврди ненаменско трошење средстава Начелник Градске
управе Бор је дужан да раскине уговор, захтева повраћај
пренетих средстава, односно да активира инструменте
обезбеђења, а удружење је дужно да средства врати са
законском каматом.
Извештај о реализованој финансијској подршци
Члан 30.
Надлежни
орган
израђује
извештај
о
реализованој
финансијској
подршци
програмима
удружења из буџетских средстава у претходној
календарској години.
Извештај из става 1. овог члана објављује се на
званичној интернет презентацији Градa Борa, на огласној
табли Градске управе Бор и на порталу е-Управа.
Надлежни орган може спровести анализу
успешности, квалитета и степена остварености циљева
програма за која су додељена средства на конкурсу за
доделу средстава, уколико оцени да би то довело до
унапређења стања у одређеној области у којој се
корисницима додељују финансијска средства.
IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Престанак важења ранијег прописа
Члан 31.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о критеријумима и поступку доделе
средства из буџета општине Бор за финансирање и
суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса
(„Службени лист општине Бор” број 3/15).
Спровођење започетих поступака
Члан 32.
Поступци доделе средстава који су отпочели пре
ступања на снагу ове одлуке, а нису окончани, спровешће
се према прописима који су важили пре ступања на снагу
ове одлуке.
Ступање на снагу
Члан 33.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Бора”.
Број: 401-286/2020-I
У Бору, 30. јануара 2020. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ПЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.

28

БРОЈ 4

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БОРА“

3
На основу члана 59. став 1. а у вези члана 66.
Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС",
бр. 129/07, 83/14 и др. закон и 101-16 – др. закон и 47/18)
и члана 40. Статута града Бора (''Службени лист града
Бора'' бр. 3/19), Скупштина града Бора, на предлог
Градског већа, на седници одржаној 30. јануара 2020.
године, донела је
ОДЛУКА
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БОРА
Члан 1.
У Одлуци организацији Градске управе града
Бора („Службени лист града Бора“, број 14/19, 27/19 и
38/19), члан 17. брише се.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеног листу града Бора”.
Број: 020-3/2020-I
У Бору, 30. јануара 2020. године

30. јануар 2020.

за 2020. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног
комуналног предузећа „Топлана“ Бор, на седници
одржаној 30.12.2019. године, под бројем 18/3-2019.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
града Бора''.
Број: 023-112/2019-I
У Бору, 30. јануара 2020. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ПЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
6
На основу члана 59. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19)
и члана 40. Статута града Бора („Службени лист града
Бора“, бр. 3/19), Скупштина града Бора, на седници
одржаној 30. јануара 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања Јавног
комуналног предузећа „Водовод“ Бор за 2020. годину

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ПЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
4
На основу члана 59. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19)
и члана 40. Статута града Бора („Службени лист града
Бора“, бр. 3/19 ), Скупштина града Бора, на седници
одржаној 30. јануара 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања Јавног
комуналног предузећа „Toплана“ Бор за 2020. годину
I
Даје се сагласност на Програм пословања
Јавног комуналног предузећа „Топлана“ Бор за 2020.
годину, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног
предузећа „Топлана“ Бор, на седници одржаној
30.12.2019. године, под бројем 18/2-2019.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
града Бора''.
Број: 023-111/2019-I
У Бору, 30. јануара 2020. године

I
Даје се сагласност на Програм пословања
Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Бор за 2020.
годину, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног
предузећа „Водовод“ Бор, на седници одржаној
24.12.2019. године, под бројем 3340/4.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
града Бора''.
Број: 023-106/2019-I
У Бору, 30. јануара 2020. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ПЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
7
На основу члана 61. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 40.
Статута града Бора („Службени лист града Бора“, бр.
3/19), Скупштина града Бора, на седници одржаној 30.
јануара 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм коришћења
субвенција из буџета града Бора Јавног комуналног
предузећа „Водовод“ Бор за 2020. годину

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
5
На основу члана 61. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19)
и члана 40. Статута града Бора („Службени лист града
Бора“, бр. 3/19), Скупштина града Бора, на седници
одржаној 30. јануара 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм коришћења
субвенција Јавног комуналног предузећа „Топлана“
Бор за 2020. годину
I
Даје се сагласност на Програм коришћења
субвенција Јавног комуналног предузећа „Топлана“ Бор

I
Даје се сагласност на Програм коришћења
субвенција из буџета града Бора Јавног комуналног
предузећа „Водовод“ Бор за 2020. годину, који је донео
Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод“
Бор, на седници одржаној 24.12.2019. године, под бројем
3340/5.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
града Бора''.
Број: 023-107/2019-I
У Бору, 30. јануара 2020. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ПЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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8
На основу члана 59. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19)
и члана 40. Статута града Бора („Службени лист града
Бора“, бр. 3/19), Скупштина града Бора, на седници
одржаној 30. јануара 2020. године, донела је

10
На основу члана 59. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19)
и члана 40. Статута града Бора („Службени лист града
Бора“, бр. 3/19), Скупштина града Бора, на седници
одржаној 30. јануара 2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања Јавног
комуналног предузећа за стамбене услуге „Бор“ Бор
за 2020. годину

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања Јавног
предузећа „Боговина“ Бор за 2020. годину

I
Даје се сагласност на Програм пословања
Јавног комуналног предузећа за стамбене услуге „Бор“
Бор за 2020. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног
комуналног предузећа за стамбене услуге „Бор“ Бор, на
седници одржаној 10.01.2020. године, под бројем 70/3.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
града Бора''.
Број: 023-1/2020-I
У Бору, 30. јануара 2020. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ПЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
9
На основу члана 61. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19)
и члана 40. Статута града Бора („Службени лист града
Бора“, бр. 3/19), Скупштина града Бора, на седници
одржаној 30. јануара 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм коришћења
субвенција из буџета града Бора Јавног комуналног
предузећа за стамбене услуге „Бор“ Бор за 2020.
годину
I
Даје се сагласност на Програм коришћења
субвенција Јавног комуналног предузећа за стамбене
услуге„Бор“ Бор за 2020. годину, који је донео Надзорни
одбор Јавног комуналног предузећа за стамбене услуге
„Бор“ Бор, на седници одржаној 10.01.2020. године, под
бројем 70/3-1.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
града Бора''.
Број: 023-2/2020-I
У Бору, 30. јануара 2020. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ПЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.

I
Даје се сагласност на Програм пословања
Јавног предузећа „Боговина“ Бор за 2020. годину, који је
донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Боговина“ Бор,
на седници одржаној 08.01.2020. године, под бројем 13/2.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
града Бора''.
Број: 022-1/2020-I
У Бору, 30. јануара 2020. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ПЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
11
На основу члана 61. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19)
и члана 40. Статута града Бора („Службени лист града
Бора“, бр. 3/19), Скупштина града Бора, на седници
одржаној 30. јануара 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм коришћења
буџетске помоћи - субвенција Јавног предузећа
„Боговина“ Бор за 2020. годину
I
Даје се сагласност на Програм коришћења
буџетске помоћи - субвенција
Јавног предузећа
„Боговина“ Бор за 2020. годину, који је донео Надзорни
одбор Јавног предузећа „Боговина“ Бор, на седници
одржаној 08.01.2020. године, под бројем 14/2.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
града Бора''.
Број: 022-2/2020-I
У Бору, 30. јануара 2020. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ПЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
12
На основу члана 59. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19)
и члана 40. Статута града Бора („Службени лист града
Бора“, бр. 3/19), Скупштина града Бора, на седници
одржаној 30. јануара 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања Јавног
предузећа „Зоолошки врт“ Бор за 2020. годину
I
Даје се сагласност на Програм пословања
Јавног предузећа „Зоолошки врт“ Бор за 2020. годину,
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који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа
„Зоолошки врт“ Бор, на седници одржаној 15.01.2020.
године, под бројем 05/2020.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
града Бора''.
Број: 022-6/2020-I
У Бору, 30. јануара 2020. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ПЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
13
На основу члана 61. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 40.
Статута града Бора („Службени лист града Бора“, бр.
3/19), Скупштина града Бора, на седници одржаној 30.
јануара 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм коришћења
буџетске помоћи субвенција Јавног предузећа
„Зоолошки врт“ Бор за 2020. годину
I
Даје се сагласност на Програм коришћења
буџетске помоћи - субвенција Јавног предузећа
„Зоолошки врт“ Бор за 2020. годину, који је донео
Надзорни одбор Јавног предузећа „Зоолошки врт“ Бор,
дана 15.01.2020. године, под бројем 06/2020.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
града Бора''.
Број: 022-7/2020-I
У Бору, 30. јануара 2020. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ПЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
14
На основу члана 59. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19)
и члана 40. Статута града Бора („Службени лист града
Бора“, бр. 3/19 ), Скупштина града Бора, на седници
одржаној 30. јануара 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања
Друштва са ограниченом одговорношћу „Бизнис
инкубатор центар“ Бор за 2020. годину
I
Даје се сагласност на Програм пословања
Друштва са ограниченом одговорношћу
„Бизнис
инкубатор центар“ Бор за 2020. годину, који је донео в.д.
директора Друштва са ограниченом одговорношћу
„Бизнис инкубатор центар“ Бор, дана 13.01.2020. године,
под бројем 18/2020.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
града Бора''.
Број: 022-3/2020-I
У Бору, 30. јануара 2020. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ПЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.

30. јануар 2020.

15
На основу члана 61. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 40.
Статута града Бора („Службени лист града Бора“, бр.
3/19), Скупштина града Бора, на седници одржаној 30.
јануара 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм субвенција
Друштва са ограниченом одговорношћу „Бизнис
инкубатор центар“ Бор за 2020. годину
I
Даје се сагласност на Програм субвенција
Друштва са ограниченом одговорношћу „Бизнис
инкубатор центар“ Бор за 2020. годину, који је донео в.д.
директора Друштва са ограниченом одговорношћу
„Бизнис инкубатор центар“ Бор, на седници одржаној
13.01.2020 године, под бројем 15/2020.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
града Бора''.
Број: 022-4/2020-I
У Бору, 30. јануара 2020. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ПЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
16
На основу члана 116. и члана 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 95/18 – аутентично тумачење) и
члана 40. Статута града Бора (''Службени лист града
Бора'', бр.3/19), Скупштина града Бора, на седници
одржаној 30. јануара 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу члана Школског одбора ОШ ''3.
октобар'' у Бору
I
Разрешава се Светлана Модец дужности члана
Школског одбора ОШ ''3. октобар'' у Бору, представник
запослених.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу града Бора''.
Образложење
Законом о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'', бр.88/17, 27/18 – др.
закони и 10/19), 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: 022161/2018-I од 20.8.2018.године (''Службени лист града
Бора'', бр.5/18) именовала Светлану Модец као
представника запослених за члана Школског одбора ОШ
''3. октобар'' у Бору.
ОШ ''3. октобар'' у Бору је актом бр.53 од
13.1.2020.године обавестила Скупштину града Бора да је
Светлана Модец, представник запослених, поднела
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неопозиву оставку на место члана Школског одбора из
личних разлога.
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 117. став 3. одређено је да ће
скупштина јединице локалне самоуправе разрешити, пре
истека мандата, поједине чланове, укључујући и
председника, на лични захтев.
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: 022-5/2020-I
У Бору, 30. јануара 2020. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ПЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
17
На основу члана 116. и члана 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 95/18 – аутентично тумачење) и
члана 40. Статута града Бора (''Службени лист града
Бора'', бр.3/19), Скупштина града Бора, на седници
одржаној 30. јануара 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању члана Школског одбора ОШ ''3.
октобар'' у Бору
I
Именује се Даниела Сокочанин за члана
Школског одбора ОШ ''3. октобар'' у Бору, представник
запослених.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу града Бора''.
III
Мандат именованој траје до истека мандата
Школског одбора који је именован Решењем број:022161/2018-I од 20.8.2018.године (''Службени лист града
Бора'', бр.5/18).
Образложење
Законом о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'', бр.88/17, 27/18 – др.
закони и 10/19), 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 ''3. октобар'' у Бору, је актом бр.53 од
13.1.2020.године, доставила предлог Наставничког већа,
као овлашћеног предлагача, за именовање новог члана
Школског одбора, Даниеле Сокочанин, као представника
запослених, уместо Светлане Модец, која је разрешена
дужности на основу члана 117. став 3. Закона о основама
система образовања и васпитања, на лични захтев.

30. јануар 2020.

Увидом у Извештаје Полицијске управе Бор И
број:05.18.3.235-4-932/19 од 31.12.2019.године, утврђено
је да именована није осуђивана за кривична дела
утврђена у члану 116. став 9. тачка 1) Закона о основама
система образовања и васпитања.
С обзиром да је овлашћени предлагач
предложио кандидата за члана 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: 022-25/2020-I
У Бору, 30. јануара 2020. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ПЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
18
На основу члана 40. и члана 143. Статута града
Бора („Службени лист града Бора“, бр. 3/19), и члана 131.
Пословника Скупштине града Бора (‘’Службени лист
града Бора’’ бр. 19/18 и 18/19), Скупштина града Бора, на
седници одржаној 30. јануара 2020. године, донела је
ПРЕПОРУКУ
НАДЗОРНИМ ОДБОРИМА ЈАВНО КОМУНАЛНИХ
ПРЕДУЗЕЋА КАО ПРУЖАОЦИМА КОМУНАЛНИХ
УСЛУГА И УСЛУГА ОБЈЕДИЊЕНЕ НАПЛАТЕ
1. Препоручује се надзорним одборима јавно
комуналних предузећа као пружаоцима комуналних
услуга и услуга обједињене наплате да:
а)
донесу Одлуке којима ће омогућити
закључење Споразума о репрограму дуга за све дужнике
осим за оне који су већ сколопили Споразум о
репрограму дуга за 2019. годину.
б) донесу Одлуке којима ће се корисницима
комуналних и других услуга, који своје рачуне плаћају у
року доспећа, умањити месечни износи рачуна за 5%.
Споразум из тачке 1а.(у даљем тексту
Споразум) у зависности од висине дуга склапа се на:
- 60 једнаких месечних рата (ануитета) за
висину дуга до 100.000,00 динара при чему месечна рата
не може бити мања од 1.000,00 динара ( за дуг мањи од
60.000,00 динара број рата ће бити одређен у зависности
од висине дуга),
- 96 једнаких месечних рата (ануитета) за
висину дуга од 100.000,00 динара до 250.000,00 динара,
- 108 једнаких месечних рата (ануитета) за
висину дуга од 250.000,00 динара до 500.000,00 динара,
- 120 једнаких месечних рата (ануитета) за
висину дуга већу од 500.000,00 динара.
Обавезује се дужник да поред редовног
плаћања по Споразуму измирује и текућа месечна
задужења у року доспећа.
Датум доспећа рате је исти сваког месеца , по
избору дужника приликом закључења Споразума.
2. Препоручује се да Јавно комунално предузеће
за стамбене услуге „Бор“ Бор:
- потраживања за која поступак принудне
наплате није покренут преведе у потраживања по основу
Споразума на дан склапања истог,
- у својству повериоца обавести надлежни суд и
јавне извршитеље
о закључењу Споразума ради
окончања поступка принудне наплате пред надлежним
судовима или јавним извршитељима,
- у случају непоштовања закљученог Споразума
од стране дужника дуже од три месеца, покрене поступак
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наплате пред месно надлежним јавним извршитељима
које одреди Комора извршитеља,
- да изврши потпуни отпис
целокупне
евидентиране камате дужницима који изврше уплату
целокупног дуговања једнократном уплатом или по
извршеном Споразуму.
3. Дуг који је предмет привременог или
потпуног отписа камате је дуг по основу главнице и
свеукупних трошкова насталих услед поступака утужења
и извршења пред надлежним судовима и извршитељима.
4. Ова препорука односи се и на дужнике кориснике комуналних услуга који нису обухваћени
системом обједињене наплате, односно у случају када
наплату комуналних услуга врши пружалац комуналне
услуге.
5. Ову препоруку објавити у „Службеном листу
града Бора“.
Број: 023-13/2020-I
У Бору, 30. јануара 2020. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ПЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.

19
На основу члана 41. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС“, бр.
36/09, 88/10, 38/15, 113/17 и 113/17-др. закон) и члана 40. Статута града Бора („Службени лист града Бора“, бр. 3/19), а по
прибављеном Мишљењу Локалног савета за запошљавање број: 06-6/2020-I од 20.1.2020. године, Скупштина града Бора, на
седници одржаној 30. јануара 2020. године, донела је
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА
ГРАДА БОРА ЗА 2020. ГОДИНУ
I Р ЕЗИМЕ
Град Бор израђује и реализује годишње локалне акционе планове запошљавања почев од 2013.године. Евалуацијом је
утврђено да су њиховом реализацијом постигнути позитивни ефекти на запошљавање.Из тог разлога се приступило изради
локалног акционог плана запошљавања-ЛАПЗ-а за 2020.годину.
У припреми ЛАПЗ-а су учествовали сви релевантни актери града и то: представници градске управе града Бора, Локални
савет за запошљавање, Филијала Националне службе за запошљавање, Канцеларија за локални економски развој,
представник Омладинске организације и други.
ЛАПЗ 2020. за град Бор је основни инструмент активне политике запошљавања на подручју града Бора у 2020.години и
њиме се дефинишу циљеви и приоритети политике запошљавања и утврђују програми и мере који ће се реализовати како би
се постигли постављени циљеви и омогућило одрживо повећање запослености.
ЛАПЗ 2020. је у складу са Националним акционим планом запошљавања за 2020. годину – НАПЗ, Стратегијом локалног
одрживог развоја 2011-2021, Стратешким планом за социјалну политику града Бора 2019-2023 и другим развојним
документима града.
Након анализе свеукупне ситуације у граду, дошло се до следећих закључака који су утицали на израду ЛАПЗ-а:
- У 2020.години неће бити значајнијег повећања нових радних места у рударству и у
другим областима.Нови капацитети у рударству ће се активирати у 2021.години па се тек онда очекује упошљавање већег
броја радника.
- Нису најављена значајнија отпуштања радника и не очекује се велики прилив вишкова
запослених у овој години
- Приватни сектор је и даље неразвијен и у заостатку у односу на окружење (у укупном
запошљавању учествује са свега 13 % )
- Незапосленост је и поред смањења велика ( 4.306 лица на евиденцији НСЗ)
- Велико учешће радног контигента становништва (29.951 лица тј. 66,17% укупног становништва града према
подацима РЗС за 2018.годину)
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Полазећи од претходних закључака, ЛАПЗ за 2020.годину предвиђа следеће приоритете:
1.подстицање запошљавања активним мерама запошљавања и укључивање теже запошљивих лица
2.унапређење квалитета радне снаге и улагање у људски капитал и
3.унапређење институција запошљавања
Реализација постављених приоритета ће се финансирати на следећи начин:
- Средствима из буџета града Бора у износу од 30.000.000,00 динара
- Средствима из буџета Републике суфинансирањем појединих мера
- Средствима из буџета Републике кроз редовне јавне позиве НСЗ
- Додатним наменским средствима из буџета Града
- Донацијама и др.
У току спровођења ЛАПЗ-а вршиће се континуирано праћење реализације и према потреби предузимати
одговарајуће мере да се ЛАПЗ успешно реализује.
Очекивани резултати су: смањење незапослености, повећање запослености и јачање приватног сектора.
II РЕАЛИЗАЦИЈА ЛАПЗ ЗА 2019. ГОДИНУ
Локални план запошљавања за 2019. годину предвидео је 3 групе приоритета и то:
1. подстицање запошљавања активним мерама запошљавања и укључивање теже
запошљивих лица
2. унапређење квалитета радне снаге и улагање у људски капитал и
3. унапређење институција запошљавања
Сагледавањем постигнутих ефеката, може се рећи да је ЛАПЗ за 2019. годину успешно реализован.Посматрано по
приоритетима то изгледа овако:
- Подстицање запошљавања активним мерама запошљавања и укључивање теже запошљивих лица

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИОРИТЕТНИХ МЕРА ЗА 2019.ГОДИНУ

Мера/активност

Број лица

Носиоци
активности

Извор
финансирања

Износ
средстава

1.Мере које је суфинансирала
Република Србија
1.1. Субвенција за
самозапошљавање

33 лица

ЛСЗ,
Филијала НСЗ

Буџет града

3.663.000,00

Буџет РС

2.997.000,00

2.Мере које је
самостално финансирао
град Бор
2.1. Стручна пракса

45 лица

ЛСЗ,
Филијала
НСЗ

Буџет града

7.500.000,00

2.2.Јавни радови

147 лица

ЛСЗ,
Филијала
НСЗ
ЛСЗ,
Филијала
Бор

Буџет града

17.500.000,00

Буџет града

28.663.000,00

Буџет РС

2.997.000,00

УКУПНО;

СВЕГА:

225 лица

31.660.000,00

- За самозапошљавање из градског буџета за 2019.годину је утрошено 3.663.000,00 динара.Ова мера је била
суфинансирана из републичког буџета са још 2.997.000,00 динара тако да је укупан износ за самозапошљавање био
6.660.000,00 чиме се самозапослило 33 лица.
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- Из средстава републичког буџета субвенцију за самозапошљавање је добило 13 лица
што износи 2.600.000,00 динара.
- Из средстава републичког буџета субвенцијом за отварање нових радних места
упослено је 20 лица(од чега 3 особе са инвалидитетом) што износи 3.150.000,00 динара.
- За јавне радове је из буџета Града издвојено 17.500.000,00 динара.Овим средствима је радно ангажовано 147 лица.
- Редовним јавним позивoм НСЗ на јавним радовима је ангажовано 26 особа са инвалидитетом за које је утрошено
3.856.845,00 динара.
- У 2019.години град Бор је самостално финансирао стручну праксу младих образованих незапослених лица.Из
градског буџета је за те сврхе издвојено 7.500.000,00 динара.Филијала НСЗ је пружала стручну и техничку подршку.У меру
је било укључено 45 лица и то: са средњом стручном спремом 20 лица, са вишом стручном спремом 3 и са високом
стручном спремом 22 лица.Реализација мере је још у току.
- Стручна пракса је финансирана и кроз редовни јавни позив НСЗ из републичког буџета.Укључено је 39 лица што
укупно кошта 7.296.000,00динара.По стручној спреми највише је било лица са високом стручном спремом и то 20, са
средњом 17( 1 ОСИ) и са вишом 2 лица.
- По редовном Јавном позиву је укључено 8 лица у програм стицања практичних знања и за ову меру је резервисано
2.002.500,00 динара.Од укупног броја, 6 лица је са средњом стручном спремом а 2 је неквалификованих.
- Из средстава републичког буџета преко НСЗ је финансиран и програм за приправнике
у који су укључена 5 лица са средњим нивоом квалификације и 2 лица са високим и за које је ангажовано 3.923.000,00
динара.
- НСЗ је у 2019.години организовала и обуке за незапослена лица у које је било укључено укупно 45 лица од којих је
5 ОСИ:
- Обука за пица мајстора за 6 лица,
- Обука за пекара за 6 лица,
- Обука за фризере за 7 лица,
- Обука за физичко техничко обезбеђење за 14 лица,
- Обука за завариваче за 7 лица и
- Обука за помоћнике столара за 5 ОСИ
- У 2019. години је у Бору одржан један сајам за запошљавање и реализоване
су и друге мере из програма НСЗ као што су: клуб за тражење посла, обуке за предузетништво, обуке за активно тражење
посла, програм менторинга, мотивационе обуке итд.
2. Унапређење квалитета радне снаге и улагање у људски капитал
Реализација функционалног основног образовања одраслих реализована је у ОШ „Вук Караџић“ обухватом 45
лица.
Уписна политике средњих школа усклађена је у великој мери са потребама послодаваца и развоја привреде.
Посебно је настављен развој дуалног образовања.
Стручна пракса ученика и студената је реализована у складу са плановима и програмима образовања.
У школској 2018/19 стипендирано је укупно 44 стипендиста из средстава буџета града Бора.
Каријерно саветовање односно професионална оријентација одвијала се у основним школама кроз деловање
посебних тимова. У средњим школама нарочито је била значајна активност у Техничкој школи, која је формирала посебан
Каријерни центар. На Техничком факултету каријерно саветовање се одвијало преко заједничког Центра за каријерно
саветовање на нивоу Београдског универзитета. У области професионалне оријенације деловала је и филијала Националне
службе запошљавања у Бору, као и Канцеларије за младе града Бора.
Као посебан облик професионалне оријентације младих, град Бор је подржао одржавање 8 по реду фестивала
природних и техничких наука у Бору, који је карактеристичан по масовном учешћу ученика и наставника свих образовних
институција из Бора, као и низа стручних институција, јавних предузећа и установа града.
Ради идентификовања и подстицања младих талената из основних и средњих школа у Бору је наставио да делује
Регионални центар за таленте.
Филијала НСЗ у Бору је у 2019. години одржала 5 обука за потенцијалне будуће предузетнике које је успешно
завршило 75 незапослених лица а информативно саветодавне услуге ја користило око 200 лица.
У Бору је у 2019. формирана Регионална инжењерска комора за задатком да подстиче развој инжењерских знања.
При Техничкој школи Бор деловао је у 2019. Регионални центар за континуирано образовање одраслих који је
углавном реализовао обуке ван територије града Бора.
3. Унапређење институција запошљавања
Градска управа Бор, Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места образовала је посебну
Канцеларију за локални економски развој која се бави израдом стратешких докумената у сарадњи са стручним лицима из
одређених области, учествује у изради пројеката којима се подстиче економски развој, сарађује са јавним предузећима и
установама у циљу израде пројеката, сарађује са невладиним организацијама. Канцеларија је обављала стручне и
административне послове у вези и реализације два Конкурса за Јавне радове и Стручну праксу у 2019. години.
Подршку активностима у локалној заједници дала је филијала Националне службе за запошљавање Бор, што је
допринело успешној припреми и реализацији ЛАПЗ за 2019. годину. Филијала је спорвела меру самозапошљавања, а у
спровођењу мера Јавних радова и стручне праксе била је техничка подршка Канцеларији за локални економски развој..
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Локални савет запошљавања града Бор (ЛАПЗ) је у 2019. години одржао ј 4 седнице на којима је припремао
ЛАПЗ, доносио и пратио реализацију спровођења активних мера политике запошљавања утврђених у ЛАПЗ за 2019.годину.
У локалној заједници града Бора делује Бизнис инкубатор центар који већ годинама послује пуним капацитетом
.Од 10 места Бизнис инкубатор центра 1 је започео инкубациони период у претходној 2019.години, а 1 место преостало
биће попуњено у 2020. години јер има доста заинтересованих лица. Остали закупци су на другој, трећој или четвртој години
закупа, колико и траје инкубациони период.
Бизнис инкубатор центар има мањак просторног капацитета, односно мањак локала за издавање, а присутна је велика
потражња. Једна од активности Бизнис инкубатор центра је и пројекат Технолошког инкубатора у Бору као вид подршке
развоју сектора МСП и научно истраживачким институцијама у региону.
Канцеларија за младе града Бора активно је укључена у програм професионалне оријентације и каријерног
вођења и саветовања младих, као и у праћење дела Локалног плана за младе који се односи на запошљавање младих.
III СТРАТЕШКА ДОКУМЕНТА ГРАДА Б ОРА О ПОЛИТИЦИ ЗАПОШЉАВАЊА
Полазећи од значаја решавања проблема незапослености и већег запошљавање у Бору, у важећим стратешким
документима Града Бора донетих у протеклом периоду ( Стратегија локалног одрживог развоја 2011-2021, Стратешки план
за социјалну политику за период 2019-2023.) изричито је наглашен приоритет повећања запослености, а тиме и решавања
низа других развојних и социјалних проблема.
Крајем 2018. усвојен је нови Стратешки план за социјалну политику града Бора за период 2019-2023. године
који је изричито нагласио приоритет повећања запослености у функцији унапређења квалитета живота грађана и развоја
локалне заједнице. Стратешки план је дефинисао више оперативних циљева ради реализације утврђеног приоритета
повећања запослености са низом конкретних међуциљева и активности:
- Повећана запошљивост младих, старијих, жена, ОСИ, Рома, избеглица и ИРЛ лица, повратника реадмисијом,
становника са села, као и осталих незапослених из рањивих група као и из групе дуготрајно незапослених
- Повезивање образовања и запошљавања
- Унапређење рада Локалног савета за запошљавање
- Развој услуга филијале НСЗ према специфичним потребама града/локалне заједнице
Град Бор има Локални акциони план за младе за период 2018-2022. године у коме су сагледани актуелни
проблеми запошљавања и утврђени приоритетни правци и мере за решавање незапослености младих.
Локални план запошљавања за 2020. годину ће конкретизовати и разрадити циљеве и приоритете из наведених
докумената, као и циљеве и приоритете Националне стратегије запошљавања и Националног плана запошљавања за 2020
годину полазећи од анализе стања на основу реалних података, и могућности економског и друштвеног развоја града и
шире заједнице.
За реализацију циљева и мера предвиђених Локалним акционом планом запошљавања средства за подстицај
запошљавања обезбеђују се у буџету Града Бора а за други део конкурише се за средства републичког буџета. Преласком на
концепт тзв. програмског буџета, створили су се услови за лакше издвајање и пораст средстава из године у годину .
IV АНАЛИЗА ЛОКАЛНЕ СИТУАЦИЈЕ И ТРЕНДОВА
Демографски подаци
За Републику Србију је карактеристичан дугогодишњи негативан тренд природног прираштаја, интензивно
демографско старење и висока просечна старост становништва.Према класификацији Уједињених Нација у стадијуму
демографске старости се налазе све популације код којих је удео лица старијих од 65 година преко 7%.Пројекције
Републичког завода за статистику које су урађене за период 2011-2041 године, показују да ће се процес демографског
старења наставити.Треба узети у обзир и све већи одлазак младих образованих људи из земље.
Према подацима Републичког завода за статистику Србије из 2018. године, у Бору живи 45.266 становника
подељених у 14 насеља на површини од 856 км квадратних. Од тог броја становника 23.147 чине жене, а 22.119 су
мушкарци. Густина насељености износи 53 становника по км2 а просечна старост становника је 43,5 године.Стопа
живорођених је 7,8, стопа умрлих је 16,2 стопа негативног природног прираштаја је -8,4 што је више за 3 од просека
Републике Србије. Просечан број чланова домаћинства је 2,84 а то је за 0,04 % мање од републичког просека.
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По годинама старости у укупном броју становника преовлађује старосна група од 18 до 64 године која износи 63%
од укупног броја становника или 28.517 лица. То је на нивоу републичког просека, за 2 процента изнад просека региона
Јужне и Источне Србије и изнад просека за борску област. Старосна група од 65 година па навише заузима 20% од укупног
становништва тј. 9.053 становника и у раднгу је са просеком Републике, за 2 процента мања од просека Региона и за 4
процента од борске области.Најмањи део заузимају најмлађи, старосна група од 0 до 17 година и то укупно 17 процената
или 7.695 лица што је на нивоу републичког просека и просека Региона а за 2 процента већа од просека борске области.
Становништво према старосним групама: 2018. година

Становништво према старосним
групама – Град Бор

Становништво према старосним
групама – Борска област

Становништво према старосним
групама – Регион јужне и источне
Србије

Становништво према
старосним групама –
Република Србија

За израду локалног акционог плана запошљавања посебно су важни подаци о расположивом радном контингенту
становништва старости од 15 до 64 године.у Бору ова категорија заузима 66,17 % од укупног броја становника тј. 29.951
лица. Ради поређења, републички просек износи 65,5 %, просек Региона Јужне и Источне Србије 64,72 а борске области
63,50 %.
Анализа стања запослености и незапослености у Бору
1.Познати статистички подаци о запослености у Бору односе се на годишњи просек за 2018 .годину. Годишњи
просек запослених био је 12.569 лица, од чега је 10.830 лица запослено у правним лицима - привредна друштва, предузећа и
установе, 1.627 лица су предузетници и лица која раде код њих и 112 лица су регистровани пољопривредници
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Регистровани запослени 2015-2018.године

Упоредни преглед броја запослених лица по секторима и према општини рада, према подацима Републичког
завода за статистику, био је следећи:
I
2015.

2016.

2017.

2018

1. Прерађивачка индустрија
2. Рударство
3. Здравствена и социјална заштита
4. Трговина и поправка моторних возила
5. Образовање
6. Државна управа и обавезно соц.осиг.
7. Саобраћај и складиштење
8. Стручне, научне и техничке делатности
9. Снабдевање водом, управљ.отп.водама
10. Административне и помоћне усл. дел.
11. Грађевинарство
12. Снабдевање електр. енергијом, гасом и паром
13. Услуге смештаја и исхране
14. Уметност, забава и рекреација
15. Остале услужне делатности
16. Финансијске делатности
17. Информисање и комуникације
18. Пољопривреда, шумарство и рибарство
19. Пословање некретнинама

2.331
2.014
1.219
1.151
880
672
734
436
463
519
243
400
276
226
151
34
142
61
9

2.366
2.015
1.055
1.382
975
774
766
452
341
314
439
374
280
249
166
160
129
60
25

2.452
1.976
1.053
1.333
965
770
752
526
320
317
527
359
319
250
172
142
126
67
31

Укупно: I

11.961 12.260 12.321

12.457

Од тога:
- запослени у правним лицима

10.226 10.805 10.820

10.830

- предузетници и запослени код њих
II Регистровани пољопривредници
III Укупно I + II

2.658
2.034
1.060
1.430
985
758
594
398
340
330
305
288
275
254
165
160
133
69
24

1.735 1.455
160

145

1.501

1.627

129

112

12.121 12.405 12.450 12.569

У погледу запослености, као и претходних година, доминирају два производна сектора: прерађивачка индустрија
и рударство као и сектор за трговину и поправку моторних возила. У друштвеним делатностима највише упослених лица је
у сектору здравствене и социјалне заштите, сектору за образовање и сектору државне управе и обавезног социјалног
осигурања.
До значајног повећања запослености је дошло у сектору стручних, научних и техничких делатности, сектору за
грађевинарство и услуге смештаја и исхране као и пословање некретнинама.Све ово се може посматрати као пратеће
активности изградње нових и проширења постојећих рудних капацитета.
Недовољно заступљени сектори су и поред повећања учешћа
- услуге смештаја и исхране и
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- остале услужне делатности
У сектору за информисање и комуникације је константно смањење запослености из године у годину што се може
повезати са одласком стручњака у веће градове и у стране земље због боље зараде.
Константно смањивање регистрованих пољопривредника се наставило и у 2018.години.
Треба истаћи да од укупно запослених, предузетници упошљавају тек 13 % радне снаге што довољно говори о
неразвијености ове области у Бору док је нпр. у Неготину тај проценат 27%, у Кладову 18,4 а у Мајданпеку изнад 14%.
Републички завод за статистику објављује податке о регистрованој запослености према Централном регистру
обавезног социјалног осигурања(ЦРОСО). Развијена је методологија заснована на комбиновању података ЦРОСО и
Статистичког пословног регистра(СПР). Преласком на овакав извор података проширује се обухват броја запослених тако
да се под појмом запослени подразумевају лица која имају формално правни уговор о запослењу, односно заснован радни
однос са послодавцем на одређено или неодређено време; лица која раде ван радног односа, на основу уговора о делу или на
основу уговора о привременим и повременим пословима; лица која обављају самосталне делатности или су оснивачи
привредних друштава или предузетничких радњи и лица која обављају пољопривредне делатности а налазе се у евиденцији
Централног регистра обавезног социјалног осигурања.
2. Проблем незапослености један је од кључних приоритета и он се негативно одражава на све друге сегменте
друштвене заједнице и на све старосне структуре.
Статистички подаци Националне службе за запошљавање на крају месеца децембра 2019. године, показују да
у Бору има 4.306 незапослених лица што је у односу на исти месец претходне године када је број незапослених био 4.784
лица, значајно смањење од 10%, али је и даље висок степен незапослености у односу на укупан број радно способног
становништва.
Од укупно незапослених 60,98% су жене или 2.626 особа.
У старосној структури највећи удео имају они незапослени који су стари између 30 и 50 година којих има 2.040
тј.47,4%.Следе млађи од 30 година који чине 26,4 % или бројчано 1.138 лица.Незапослених од 50 до 65 година има 1.128 тј.
26,2%
Структура незапослених лица по старосним групама

У структури незапослених према степену стручне спреме, преовлађују лица са квалификацијама од III do V
степена стручне спреме којих има укупно 2.220 или 51,6%. По бројности на другом месту су лица са најнижим
квалификацијама, тј. са I i II степеном којих на евиденцији НСЗ има 1.609 што је 37,4% од укупног броја незапослених;
затим следе незапослени са VI –VIII степеном стручне спреме којих укупно има 11,0% односно 477 лица.
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Структура незапослених по степену стручне спреме

Посебан проблем у структури незапослених су тзв. дугорочно незапослени у које спадају они који на
евиденцији назапослених чекају дуже од годину дана.Дугорочна незапосленост доводи до застаревања знања па се самим
тим вероватноћа да они нађу посао стално смањује.
Према подацима из децембра 2019. г.у укупном броју незапослених, дугорочно незапослених лица има 2.852
тј. 66,2% од укупног броја незапослених.
Међу дугорочно незапосленим лицима преовлађују жене.Има их 1.852 што у процентима износи 64,94.У
квалификационој структури дугорочно незапослених лица без квалификација има 42,8% или 1.220 лица; са III IV и V
степеном стручне спреме 1.365 лица тј.47,9%, са VI степеном 103 лица или 3,6%, са VII и VIII степеном 164 лица тј. 5,75%.
Дугорочно незапослена лица – структура по стручној спреми

Из ових података се види да незапосленост највише угрожава жене, лица са средњом стручном спремом, лица без
квалификација, лица од 30 до 50 година старости, младе до 30 година итд.
Велики проблем представљају и незапослени који су у стању изражених социјалних потреба.Број корисника
социјалне помоћи преко Центра за социјални рад који су радно способни се стално повећава.Међу незапосленима је и 215
оба незапослена родитеља, 209 самохраних родитеља, 269 Рома, 265 особа које су биле технолошки вишак, 178 особа са
инвалидитетом итд.
Пратећи проблем незапослености су: застаревање знања због дугог чекања на посао, ниска мотивисаност за
запошљавање у другом занимању, ниска мотивисаност за запошљавање у нижем степену стручне спреме, слаба
територијална покретљивост незапослених лица итд.
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Анализа социо-економске ситуације
Проблем незапослености у Бору и даље је узрокован превасходно карактером привредне структуре града
(капитално интензивна рударска и металурушка производња) уз истовремено релативно споро превазилажење
моноструктурног карактера привреде односно активирање других привредних области као што су туризам, пољопривреда,
прерада дрвета, рециклажна индустрија, производња неметала, различитих услуга, а посебно спор развој сектора МСП.
Инвестиције су претежно усмерене на носеће привредне гране рударства и металургије док су недовољне у другим
привредним областима, тзв. алтернативним привредним гранама.
И поред тога, последњих година започеле су неке активности у развоју алтернативних привредних грана, као што
је туризам, прерађивачке и рециклажне индустрије, пољопривреде и др.
Донети су планови генералне регулације туристичких простора Брестовачка бања- Борско језеро, планина Стол и
Црни врх, чиме су створени плански услови за веће инвестирање у развој туризма на овим просторима. Донет је и план
генералне регулације за насеље Бор у коме су дефинисани простори за развој индустрије.
Веома битан за развој привреде Града Бора је и пројекат Завршетак индустријске зоне Бор, чији је предлагач Град
Бор, а који се налази у ужем кругу пројеката за финансирање из средстава фондова ЕУ. Завршетком овог пројекта Град ће
потенцијалним инвеститорима моћи да понуди инфраструктурно опремљен простор за изградњу објеката пословне намене,
чиме се отварају нове могућности за развој привреде како Бора, тако и целог региона. Самим тим отварају се нове шансе за
запошљавање. Планом генералне регулације градског насеља Бор предвиђен је простор за проширење индустријске зоне.
У намери да олакша пословање предузетницима и привредним друштвима Градска управа Бор у свом Услужном
центру поседује Канцеларију за пријем докумената за регистрацију предузетника. У оквиру ове Канцеларије врши се пријем
захтева и дају инструкције везане за регистрацију, гашење и остале промене које се тичу привредних друштава и
предузетника а које су у надлежности АПР. У граду функционише Бизнис инкубатор центар са задатком да подстиче развој
предузетништва који већ годинама има капацитете за подршку само 10 малих предузетника, што је апсолутно недовољно за
потребе подстицаја развоју предузетништва и МСП.
У школској 2019/2020. години се стипендира 38 студента основних академских студија и 6 студента мастер
академских студија.
Започете су и бројне активности на повезивању образовних институција и тржишта рада, посебно кроз развој
дуалног образовања. Средње стручне школе уводе нове смерове на захтев привреде. У оквиру Техничке школе
функционише Регионални центар за континуирано образовање одраслих, који је стекао значајно искуство кроз реализацију
бројних програма краткотрајних стручних обука и преквалификација. У оквиру Предузећа за радно оспособљавање и
рехабилитацију инвалида (“заштитна радионица”) реализује се радно оспособљавање, рехабилитација и запошљавање ОСИ.
Више од две деценије у Бору делује и Центар за талентоване и надарене ученике а више година уназад промовишу се
природне и техничке науке кроз организацију фестивала наука и другиг научних манифестација. Кроз вишегодишњу
реализацију пројекта Министарстава просвете, омладине и запошљавања и ГИЗ реализује се систем каријерног вођења и
саветовања, односно професионалне оријентације у који су, поред НСЗ, укључене све основне школе, Канцеларија за младе
као и средње школе и факултет, предузећа и јавне установе, НВО и друге институције.
Незапосленост је изузетно значајан проблем за Град Бор чијем решавању се и у наредним годинама мора
прилазити још организованије, одлучније и одговорније уз ангажовање много већих сопствених ресурса као значајној
допуни мера и средства који се усмеравају са националног нивоа.
Најзначајнији пројекти који треба да обезбеде даље смањење незапослености у граду Бору а тиме и да допринесу
бржем економском развоју и подизању животног стандарда становништва су:
1. Пројекти отварања нових и проширења постојећих рудника ( кроз улагања стране рударске компаније
ЗиЈин из Кине) - новог рудника бакра и злата Чукару Пеку, проширења површинског копа Велики Кривељ, отварање новог
рудника Церово 2, припреме за отварања лежишта бакра Борска река.
2. Пројекти даљег развоја производње и прераде бакра и пратећих капацитета - почетак реконструкције и
проширења топионице, изградња још једне фабрике сумпорне киселине, нове електролизе, новог погона за производњу
техничког кисеоника и др.
3. Пројекти развоја алтернативних привредних грана, превасходно туризма, ИКТ индустрије, рециклажних
индустрија, услуга, радно интензивних индустрија, пољопривреде, трговине и других области у којима је могуће отворити
већи број нових радних места, посебно кроз развој индустријске зоне и предузетништва ослоњеног на развој носеће
привредне гране производње и прераде бакра, развој тзв. зелене економије и др. Такође неопходно је наставити са
решавањем имовинско-правних односа и активирањем до сада недовољно искоришћених просторних капацитета предузећа
у стечају, изграђених објеката ван функције, недовољно коришћених објеката и др. (Центроисток, Експрес, Капија Бора,
Борпромет, Брестовачка бања и др.)
4. Пројекти развоја науке - активирање научног потенцијала Института за рударство и металургију и
Техничког факултета, као и знања и искуства значајне концентрације инжењерског кадра и других стручњака у
Бору, који треба да дају већи допринос како привредном тако и укупном развоју града.
5. Пројекат Технолошког инкубатора у Бору који ће бити усмерен пре свега на металски сектор а који ће
представљати, осим локације за подршку пословне инкубације и место за трансфер знања и нових технологија за цео регион
источне Србије. Управљаће протоком знања и технологија између факултета, института, компанија, тржишта а све уз
подршку заинтертесованих локалних самоуправа из региона, привреде организација за подршку развоју и државних
институција.
6. Пројекти даље реформе свих нивоа образовања, посебно увођењем нових области дуалног образовања у
средње школа али и на факултету, који треба да омогуће тешње повезивање са потребама тржишта рада. Посебно је
важно што пре започети са образовањем и обуком стручних кадрова потребних за развој рударства и металургије, као и
алтернативних привредних грана, како њихов развој не би успорио недостатак квалификоване радне снаге.
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7. Пројекат даље децентрализације решавања проблема незапослености који треба да омогући веће учешће
локалне заједнице његовом решавању прилагођено специфичностима, потребама и могућностима града Бора, уз
истовремено повезивање са суседним локалним самоуправама. Такође кроз унапређења рада филијале Националне
службе запошљавања кроз њену децентрализацију и прилагођавање активности локалним потребама.
V ПРИОРИТЕТИ И МЕРЕ ЗА 2020. ГОДИНУ
Град Бор је решавање проблема незапослености и веће запошљавање дефинисао као један од својих кључних
приоритета, те је зато и опредељен да реализује своју посебну локалну стратегију запошљавања са нагласком на акционом
плану њене имплементације. Имплементационе мере су усмерене да обезбеде повећану запошљивост кроз бољу
организованост и повезаност заједничким програмима свих постојећих институција које делују на подручју запошљавања.
Приликом дефинисања приоритета и мера политике запошљавања у граду, пошло се и од основних циљева
политике запошљавања на националном нивоу утврђених у Националном акционом плану запошљавања (НАПЗ) за 2020.
годину.
Утврђени су следећи приоритети:
1.подстицање запошљавања активним мерама запошљавања и укључивање
теже запошљивих лица
2.унапређење квалитета радне снаге и улагање у људски капитал и
3.унапређење институција запошљавања
У 2020. години одобраваће се учешће у финансирању програма или мера активне политике запошљавања из средстава
опредељених за реализацију НАПЗ и то:
1.Програм стручне праксе,
2.Програм приправника за младе са високим образовањем,
3.рограм стицања практичних знања за неквалификована лица, вишкове и дугорочно
незапослене
4.Обука на захтев послодавца
5.Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих из
једне или више категорија у складу са потребама локалног тржишта и наведених у ЛАПЗ-у.
6.Субвенције за самозапошљавање у делатностима у складу са потребама локалног
економског развоја у ЛАПЗ-у
7.Јавне радове у које се могу укључити лица из свих категорија теже запошљивих у
складу са ЛАПЗ-ом за јединице локалне самоуправе које према степену развијености утврђеним од стране Владе припадају
трећој и четвртој групи развијености и за јавне радове за особе са инвалидитетому у свим јединицама локалне самоуправе
Јединице локалне самоуправе могу у складу са потребама локалног тржишта рада планирати и друге мере активне
политике запошљавања, утврдити их у ЛАПЗ-у и реализацију финансирати у целости из средстава локалне самоуправе а
НСЗ ће пружати стручну и техничку подршку
Према НАПЗ-у у 2020.години, а што је прихваћено у ЛАПЗ за 2020.годину за град Бор, приоритет при укључивању у
мере активне политике запошљавања имају категорије теже запошљивих лица које обухватају:
- младе до 30 година старости,
- старије од 50 година,
- лица без квалификација и нискоквалификована лица,
- особе са инвалидитетом,
- Роме,
- кориснике новчане социјалне помоћи,
- дугорочно незапослене (на евиденцији дуже од 12 месеци а посебно оне дуже од 18)
- жене
- лица у статусу вишка запослених.
У мере треба укључити и остала теже запошљива лица као што су:
- млади у домском смештају хранитељским и старатељским породицама,
- избегла и расељена лица,
- повратници према споразуму о реадмисији
- самохрани родитељи
- оба незапослена супружника
- родитељи деце са сметњама у развоју
- бивши извршиоци кривичних дела
- жртве породичног насиља
- жртве трговине људима
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ТАБЕЛА ПРИОРИТЕТА, МЕРА И АКТИВНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛАПЗ БОР
Исход/очекивани резултат
Носиоци активности
Извор финансирања

1. ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА АКТИВНИМ МЕРАМА ЗАПОШЉАВАЊА И УКЉУЧИВАЊЕ ТЕЖЕ
ЗАПОШЉИВИХ ЛИЦА
1.1. Подстицати запошљавање у МСП
1.1.1.Подстицај
Око 19 лица
самозапошљавању

ЛСЗ, Филијала НСЗ
КЛЕР

Буџет града
и буџет РС

1.1.2.Подстицај
самозапошљавању

ЛСЗ, Филијала НСЗ
КЛЕР

Буџет града

Око 10 лица

НСЗ
1.1.3.Подстицај
самозапошљавању

Квота НСЗ

1.1.4.Субвенција послодавцима
за нова радна места
Квота НСЗ
1.2. Подстицати запошљавање младих
1.2.1.Спровођење пакета услуга По програму НСЗ
НСЗ за младе
1.2.2.Стручна пракса
Око 32 лица
1.2.3.Стручна пракса

Буџет РС

НСЗ

Буџет РС

Филијала НСЗ, ЛСЗ,
Канцеларија за младе

Буџет РС

Филијала НСЗ, ЛСЗ,
КЛЕР
НСЗ

Квота НСЗ
1.3. Остале активне мере
1.3.1.Јавни радови

Буџет града

Око 157 лица

1.3.2.Јавни радови
1.3.3. Субвенција запошљавања
ОСИ

Квота НСЗ
Квота НСЗ

1.3.4. Сајам запошљавања
1.3.5.Стицање практичних
знања

Организован сајам

1.3.6. Друге мере из програма
НСЗ

Смањење броја
незапослених

Квота НСЗ

Буџет РС
ЛСЗ
НСЗ
НСЗ
Филијала НСЗ

Буџет града
Буџет РС
Посебан буџетски фонд
РС

Филијала НСЗ, ЛСЗ
Филијала НСЗ
Филијала НСЗ

Буџет РС
Буџет РС

Филијала НСЗ

Буџет РС

2. УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДНЕ СНАГЕ И УЛАГАЊЕ У ЉУДСКИ КАПИТАЛ

2.1. Повезивање образовања и тржишта рада
2.1.1. Функционално основно
По програму
образовање одраслих
Министарства просвете
2.1.2. Усаглашавање уписне
политике средњих школа

Школовање за тражена
занимања

2.1.3. Стручна пракса ученика и
студената
2.1.4. Стипендирање студената

Већа оспособљеност за рад
у струци
Помоћ при школовању
студената са високом
просечном оценом
По програму Министратва
просвете

2.1.5. Подстицај талентованим
ученицима и студентима

ОШ "Вук Караџић" и
Филијала НСЗ

Министарство просвете
НСЗ
Буџет града

Школска управа, Органи
управе Града, ЛСЗ,
послодавци
Школе и послодавци
Комисија за
стипендирање, ЛСЗ

Буџет града

Регионални центар за
таленте Бор, ЛСЗ

Буџет града
Министарства просвете и
омладине
Буџет града,
Одговарајућа
министарства,
Донатори

2.1.6. Подршка образовним
По одобреним пројектима
НВО
активностима НВО у функцији
образовања и предузетничког
оспособљавања
2.2. Каријерно саветовање и вођење - Професионална оријентација
2.2.1. Реализација програма ПО
Урађени и реализовани
Базичне основне школе
и каталога услуга у основним
програми ПО и Каталога
школама
услуга ПО у свим
основним школама

Министарство просвете,
пројекат, Буџет града,
Донатори
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2.2.2. Развој ПО у средњим
школама

Реализација програма ПО
и Каталога услуга ПО у
свим средњим школама

Средње школе и
Канцеларија за младе, ,
ученичке организације

Министарство просвете,
пројекат, Буџет града
Донатори

2.2.3. Развој ПО на факултету

Реализација Каталога
услуга ПО

Технички факултет,
Канцеларија за младе,
студентске организације и
остале НВО

Министартсво просвете,
Београдски универзитет,
Буџет града,
Донатори

НСЗ
Буџет РС
2.2.4.Развој ПО у НСЗ
2.2.5. Фестивал природних и
техничких наука и Ноћ
истраживача

2.3. Додатно образовање и обуке
2.3.1. Континуирано
образовање одраслих
2.3.2. Обука за предузетништво

Подигнута мотивација
ученика за области
природних и техничких
наука

Технички факутет,
Техничка школа, ОШ 3.
октобар, ДМИ Бор
Остали организатори

Министарства Донаторска
средства, град, средства
организатора

Повећана могућност
задржавања и налажења
посла

Регионални центар за
континуирано образовање
одраслих . Техничка
школа
Филијала НСЗ, образовне
и друге институције и
НВО

НСЗ, послодавци,
заинтересовани појединци

Органи Града

Буџет града, Буџет РС,
ИПА и друга донаторска
средства

Министарство за
социјалну политику и
запошљавање
Органи Града, БИЦ,
Удружење предузетника
БИЦ, Факултет, Институт,
градска управа,привредни
субјекти

Буџет РС, ИПА и друга
донаторска средства

ЛСЗ, Филијала НСЗ,
Центар за социјални рад,
школе
ЛСЗ, органи Града

Буџет РС, Буџет града

Боља информисаност и
већа предзнања за
успешнији почетак
пословања
заинтересованих

Буџет РС, Буџет града,
донације

3. УНАПРЕЂЕЊЕ ИНСТИТУЦИЈА ЗАПОШЉАВАЊА
3.1. Јачање капацитета ЛСЗ и
проширење области деловања
на образовање одраслих
3.2. Јачање капацитета
Филијале НСЗ

Развијено партнерство,
оспособљени чланови,
проширена област
деловања на образовање
одраслих
Децентрализован рад НСЗ,
оспособљени стручњаци

3.3 Унапређење рада Бизнис
инкубатор центра
3.4. Технолошки инкубатор у
Бору

Унапређен рад Бизнис
инкубатор центра
Трансфер знања и нових
технологија за источну
Србију

3.5. Развој модела интегрисаних
услуга запошљавања

Развијено партнерство,
развијени модели

3.5. Уграђивање и повезивање
политике запошљавања са
другим политикама и
документима, посебно са
Стратегијом за локални
одрживи развој

Предуслови за ефикаснију
политику запошљавања

Буџет града
Буџет града, донатори

Буџет града, ИПА и друге
донације

VI ФИНАНСИРАЊЕ ПРИОРИТЕТНИХ АКТИВНИХ МЕРА
У буџету Града Бора за 2020. годину, кроз посебне ставке буџета за подстицај запошљавању, планирана су
средства у износу од 30.000.000,00 динара.
На основу сагледавања и анализе прикупљених података везаних за Град Бор, предложене су мере које ће се
финансирати.Из средстава по ЛАПЗ-у финансираће се следеће финансијске приоритетне мере за 2019.годину:
1.Субвенција за самозапошљавање – са намером да се ојача приватни сектор који у Бору знатно заостаје и у
запошљавању учествује са свега 13%. С обзиром да се за 2020. годину не очекује значајније отварање нових радних места у
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државном сектору, очекује се да би у будућности приватни сектор могао да креира значајно више нових радних
места.Мера је применљива за широки обухват незапослених лица која имају добре пословне идеје па је подједнако могу
користити и жене, млади, лица са различитим квалификацијама и различите старосне доби.
Локални савет за запошљавање је одлучио да предложи улагање средстава у ову меру на следећи начин:
- Половина средстава ће ићи на суфинансирање из републичког буџета
- Део средстава ће ићи као учешће у пројекту из домена добре управе
- Део средстава ће се утрошити за самостално финансирање где ће НСЗ пружати стручну и техничку подршку.
Средства ће се одобравати за оснивање радње, задруге или другог облика предузетништва као и за оснивање
привредног друштва уколико оснивач заснива у њему радни однос, под условом да је лице на евиденцији НСЗ и да је
завршило обуку за предузетништво код НСЗ или неке друге одговарајуће институције.Поред овог вида подстицаја
предузетништва, очекује се и да шира друштвена заједница предузме и низ других мера како би ова мера дала очекиване
резултате.
2. Јавни радови – мера која се добро показала свих претходних година.Ови радови су друштвено корисни за град
и доприносе решавању еколошких, инфраструктурних и социјалних проблема и у складу са пројектима одобраваће се
ангажовање лица из свих категорија теже запошљивих.У реализацији ове мере моћи ће да учествују послодавци који се
континуирано финансирају из градског или републичког буџета.
За меру се не тражи учешће из републичког буџета.Град ће самостално финансирати меру а НСЗ-Филијала Бор ће
пружити стручну и техничку подршку.
3. Програм стручне праксе - подразумева стручно оспособљавање за самосталан рад у струци за које је стечено
одговарајуће образовање-квалификација ради обављања приправничког стажа односно стицања услова за полагање
стручног испита кад је то законом или правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци.Програм је
намењен незапосленим лицима са најмање средњим образовањем и реализује се без заснивања радног односа.
За меру се могу пријавити послодавци из државног и мешовитог сектора.
Град ће самостално финансирати ову меру а НСЗ ће пружати стручну и техничку подршку.
ТАБЕЛА ФИНАНСИРАЊА ПРИОРИТЕТНИХ МЕРА ЗА 2020.годину
Мера/активност
Исход/очекивани
Носиоци
Извор финансирања
Износ средстава
резултат
активности

Мере које ће суфинансирати и Република Србија
1.1. Субвенција за
Око 19 лица ће
ЛСЗ,
самозапошљавање
регистровати делатност Филијала НСЗ,
КЛЕР

Буџет Града
Буџет РС

2.500.000,00
+
средства из буџета
РС

2. Мере које ће самостално финансирати град
2.1. Јавни
радови

Око 157 лица

ЛСЗ, Филијала
НСЗ

Буџет Града

17.500.000,00

Око 32 лица

ЛСЗ, Филијала
НСЗ

Буџет Града

7.500.000,00

Око 6 лица ће
регистровати делатност

ЛСЗ, Филијала
НСЗ

Буџет Града

1.500.000,00

око пет жена из
руралних средина ће
регистровати делатност

ЛСЗ, Филијала
НСЗ
Буџет Града

1.000.000,00
30.000.000,00
+
Средства из буџета
РС

2.2. Стручна пракса
2.3. Субвенција за
самозапошљавање

2.4.Кофинансирање
Пројекта из домена добре
управе
У К У П Н О:

Око 219 лица

Уколико средства за суфинансирање не буду обезбеђена по основу конкурса Министарства за рад, запошљавање и
социјалну политику, биће утрошена средства обезбеђена у буџету града, уз сагледавање потреба и могућности иницирања
одговарајућег ребаланса буџета односно повећања наменских средстава у буџету града.
Остале активне мере, активности у областима унапређења квалитета људских ресурса и унапређења институција
запошљавања, финансираће се из средстава НСЗ, различитих ставки републичког буџета и буџета града које се односе на
образовање, социјалну заштиту, активности младих, рад органа и др., из средстава донација или припадају тзв.
нефинансијским мерама и активностима
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VII МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА ЛАПЗ ГРАДА Б ОРА ЗА 2020.ГОДИНУ
Локални акциони план запошљавања града Бора за 2020. биће реализован непосредно кроз имплементацију
његових приоритета, мера и активности, као и преко посебних пројеката, мера и активности других сродних стратегија и
планова, нарочито локалне стратегије одрживог развоја чија је израда у току. Као и протеклих година реализацију Локалног
акционог плана запошљавања Бор пратиће континуирано Локални савет запошљавања, као превасходно стручно радно тело
Скупштине града Бора, настојећи да остварује сарадњу са осталим сличним телима града (Савет за социјалну политику, за
младе, социјално-економски савет и др.) и укључујући у свој рад (састанке, радне групе, истраживања, иницијативе,
анализе, активности..) зависно од теме и њиховог интересовања и представнике свих других субјеката.
Обзиром на и даље изражен проблем незапослености у граду и ограниченост расположивих средстава у градском
буџету за подстицај запошљавања, Локални савет за запошљавање ће иницирати стално ажурирање приоритетних мера за
подстицај запошљавању и повећање потребних средстава кроз одговарајуће допуне ЛАПЗ, ребалансе буџета града,
повезивање и обједињавање различитих позиција градског буџета, обезбеђивање средстава преко државних субвенција,
донација, ИПА и осталих програма ЕУ.
Евалуација реализације Локалног акционог плана запошљавања вршиће се континуирано при чему ће се
сарађивати са партнерима, посебно приликом покретања захтева за ребалансом буџета града, израде пројекта и конкурисања
за средства донатора.Комплетна оцена реализације Локалног акционог плана запошљавања за 2020.годину биће дата у
оквиру израде и доношења ЛАПЗ-а за 2020.годину.
Локални акциони план запошљавања града Бора објавити у ’’Службеном листу града Бора’’.
Број: 10-3/2020-I
У Бору, 30. јануара 2020. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.

20
На основу члана 69. Закона о буџетском
систему(“Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010,
101/2011,
93/2012,
62/2013,
63/2013испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015,
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и члана 4.
Одлуке о буџету града Бора за 2020. годину («Службени
лист града Бора» бр. 37/2019), градоначелник града Бора
доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Бора за 2020.годину («Службени лист града Бора»
бр. 37/2019), у Разделу 5-Градска управа града Бора,
Програм 0602 - Опште услуге локалне самоуправе,
Програмска активност - 0009 - Текућа буџетска резерва,
функција 160 - Опште јавне услуге некласификоване на
другом
месту,
позиција
90
и
економска
класификација499121 -“Текућа резерва”, одобравајусе
средства у износу од
500.000,00динара Градској
управи града Бора за Установу „Центар за културу
града Бора“.
2.Средства из става 1. овог решења распоређују
се у оквиру Раздела5- Градска управа града Бора, Глава
5.01.03 -Установа „Центар за културу града
Бора“,Програма 1201 - Развој културе и информисања,
Програмска класификација - 0002 - Јачање културне
продукције и уметничког стваралаштва, функција 820 Услуге културе, на позицију 292 и
економску
класификацију 423 - Услуге по уговору.
3.О реализацији
овог решења стараће се
Одељење за финансије и јавне набавке Градске управе
Бор.
4.Решење доставити:Градској управи града
Бора, Одељењу за финансије и јавне набавке Градске
управе Бор и архиви.
5.Ово решење објавити у „Службеном листу
града Бора „.
Образложење
На основу исказане потребе Установе „Центар
за културу града Бора“, потребно је обезбедити средства
за реализацију креативне радионице намењене деци са
посебним потребама.

Како средства за ову намену нису планирана
Предлогом финансијског плана Установе „Центар за
културу града Бора“ за 2020.годину, а самим тим ни
Одлуком о буџету града Бора за 2020.годину, користити
средства текуће буџетске резерве у износу од 500.000,00
динара.
На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 401-193/ 2020-II
У Бору, 23.01.2020. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Александар Миликић, с.р.
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