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На основу члана 13. Закона о подстицајима у
пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник
РС“, број 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), члана 40.
Статута града Бора („Службени лист града Бора“ бр.
3/19), Одлуке о буџету града Бора за 2020. годину,
(‘’Службени лист града Бора” бр. 18/18) и Решења о
давању претходне сагласности на Предлог програма
подршке за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја за град Бор за 2020. годину
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
број: 320-40-1416/2020-09 од 27. фебруара 2020 године,
Скупштине града Бора, на седници одржаној 10. марта
2020. године, донела је
ПРОГРАМ
ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ
ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
ЗА ГРАД БОР ЗА 2020. ГОДИНУ
I. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ
ПЛАНИРАНИХ МЕРА
Анализа постојећег стања
Географске и административне
карактеристике:
Територија града Бора налази се у централном
делу североисточне Србије. Настала је на месту села Бор,
у долини Борске реке. Град Бор се карактерише
индустријском производњом - производњом бакра и
капацитетима за прераду бакра. Почетак рударства на
подручју града Бора датира од 1902. године када је
откривено велико налазиште руде. Већ наредне 1903.
године Ђорђе Вајферт, српски индустријалац немачког
порекла, добија право да окопава и прерађује руду у
наредних 50 година. Упоредо са отварањем рудника
граде се и погони за флотацију и прераду бакра. Са
првом потпаљеном гомилом руде почињу проблеми са
сумпор-диоксидом, деградација земљишта и угрожавање
животне средине. Из руде се експлоатише свега неколико
процената племенитих метала а све остало је јаловина
која загађује животну средину. Одатле је и специфичност
борске општине као индустријског басена који је имао
директан утицај на пољопривредну производњу која се
развијала на подручју града Бора. Подручје града Бора је
изложено таквом утицају руже ветрова да је практично
подељено на подручја где је земљиште изложено дејству
рударских агенаса, а то су: К.О. Бор I, К.О. Бор II, К.О.
Оштрељ, К.О. Кривељ, К.О. Слатина, К.О. Доња Бела
Река и на катастарске општине где ружа ветрова није
имала већи утицај, те земљиште није у већем степену
изложено дејству рударских агенаса.
Интензиван развој басена Бор имао је значајан
утицај и на развој пољопривредне производње. Многи
запослени радници у Бору су истовремено и
пољопривредни произвођачи те су били у могућности да
улажу у своја пољопривредна газдинства. За бржи
рурални развој града Бора неопходно је предузети низ
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мера које би за циљ имале развој пољопривреде као и
инфраструктуре, а поготово враћање младих на село.
Локална самоуправа је од кључног значаја за рурални
развој који се односи на: изградњу локалних путева за
повезивање сеоских месних заједница са градском
средином, укључивање села у систем организованог
управљања комуналним отпадом, пружање подршке за
образовање и едукацију младих, изградњу спортских
објеката по селима, технолошки развој пољопривредне
производње и стручно образовање пољопривредних
произвођача. Овим активностима би се побољшали
услови живота у руралној средини. Важна мера развоја
пољопривреде
је
укрупњавање
пољопривредних
површина спровођењем комасације.
Развојем партнерства јавног и приватног
сектора, створили би се услови бржег развоја
пољопривреде и унапређења живота на селу. Техничкотехнолошка опремљеност сектора пољопривреде захтева
значајније инвестиције у модернизацију производње
пољопривредних газдинстава, модернизацију опреме,
технологије и јачање партерства са удружењима и
организацијама произвођача.
Већи део територије је брдско-планински.
Припада сливу Тимока, односно Дунава. Град Бор
припада Борском округу. Веза са главним путним
правцем - аутопут Е-75 (Београд - Скопље) је могућа
преко 4 путна правца, и то: пут преко Бољевца и
Параћина дужине 87 км; пут преко Зајечара, Књажевца и
Ниша дужине 150 км; пут преко Жагубице, Кучева и
Пожаревца дужине око 158 км и пут преко Заграђа и
Милошеве куле дужине око 205 км. Западни део
територије града припада планинском комплексу Јужног
Кучаја. Источни део захватају планине: Стол, Мали и
Велики Крш, Дели Јован и Горњанска висораван.
Шумско земљиште захвата 43.098 ћа општине. Од
укупне површине града Бора, 86% је под изразитим
антропогеним утицајем а 14% је простор очуване
природе. На простору територије града од 856 км2 живи
48.615 становника (према попису из 2011. године), што
представља малу густину насељености од 56,7
становника по 1 км2. (у укупној популацији Србије
учествује са 0,7%, а борског округа са 38,1%). Град Бор
се састоји градског насеља Бор и 12 села: Горњане,
Танда, Лука, Кривељ, Бучје, Оштрељ, Доња Бела Река,
Брестовац, Слатина, Злот, Шарбановац и Метовница. У
селима је евидентирано 14.455 становника док у граду
живи 34.160 становника.
Природни услови и животна средина:
Подручје града Бора одликује дисециран и
висински развијен рељеф, различит геолошки и
педолошки састав тла, микроклиматске појаве,
диверзификован биљни свет, те различит степен
антропогеног утицаја. Претежно брдовит и планински
рељеф има доминантни правац пружања планинских
гребена и речних долина од северозапада ка југоистоку.
Надморске висине терена смањују се у истом правцу,
према доњој ерозионој бази.
Према количинама падавина, подручје града
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Бора спада у зону семихумидне климе, која је према
средњим годишњим вредностима падавина погодна за
гајење већине културног биља. Са становишта
пољопривредне производње важно је сазнање о броју
кишних дана унутар појединих месеци или година.
Средњи годишњи број падавинских дана је 114, са
могућим колебањима од 98 до 129 дана. Број
падавинских дана по појединим месецима је знатно већи
у првој половини године и креће се од 10 до 14 кишних
дана, а у другој половини године од 5 до 15 дана.
Средње годишње вредности влажности ваздуха
крећу се око 70%. Годишњи режим влажности показује
максимум у зимским месецима и минимум лети (јули,
август). Средња годишња температура износи 10,1
степен, а могућа колебања крећу се у границама од 9,0 до
11, 9 степени што ово подручје, према топлотним
ознакама климе, сврстава у умерено топлу климатску
зону. Бор са својом околином припада Карпатскобалканском простору источне Србије, који обухвата
планинске терене између Дунава на северу, Црног
Тимока на југу, планинских венаца Кучаја, Бељанице и
Хомоља на западу и Дели Јована на истоку. Северни део
општине захвата планина Велики Крш, а југоисточно
планина Малиник. Према Условима за заштиту природе
и животне средине који је Завод за заштиту природе
Србије дао у поступку израде ПП града Бора наведено је
да су на територији града Бора евидентирана следећа
природна добра: -палеовулканска купа Тилва Њагра код
Борског језера -Брестовачка бања са термоминералним
водама и непосредном околином која је општинском
одлуком заштићена као културно амбијентална целина.
Заштићено природно добро је Споменик
природе "Лазарев кањон", на површини од 1.755 ха (од
чега 1.176 ха на територији града Бора), у оквиру којег се
издвајају простори изузетних природних вредности:
локалитет "Малиник" (букова прашума са реликтном
врстом - тисом на површини од 58 ха) и локалитет
"Лазарева
пећина"
(локалитет
геоморфолошког
карактера). Евиденирана природна добра су: Парк
природе "Кучај-Бељаница" и Споменик природе
"Геолошка стаза у Брестовачкој Бањи". У еколошки
значајна подручја, односно делове Еколошке мреже
Србије издвојена су подручја: Кучај-Бељаница, Стол,
Визак, Велики крш, Мали крш и Дели Јован. Предложено
је да се издвоје и следећа подручја/целине природних
добара: Борско језеро са непосредном околином;
обухваћено подручје Кучајских планина са крашком
површи Дубашнице, Мандином пећином, Стојковом
леденицом и другим природним вредностима; Велики
крш; Стол-Голи крш; обухваћени део Дели Јована;
клисура Беле реке; палеовулканске купе Тилва Мика,
Страхинова чука и Првулова чука и појава латита
Тимочке еруптивне зоне код Злота Учешће простора
очуване природе у укупној површини града Бора је 14%,
док је 86% под изразитим антропогеним утицајем.
Основне карактеристике биодиверзитета овог простора
су: Лазарев кањон као један од најзначајнијих центара
диверзитета биљака и дрвећа на Балкану. У њему је
регистровано 720 врста биљака што представља 20%
флоре Србије и 11% флоре Балкана. Он је станиште 57
ендемичних врста и 50 реликтних које своје порекло воде
из различитих геолошких периода. На Малинику,
планини на ободу кањона, заступљена је шумска
заједница букве са папратима и тисом са највећом
запремином дрвне масе у Србији. Старост шуме је преко
180 година. Регистровано је 174 врста макрогљива. Што
се тиче богатства фауне, регистровано је 205 врста
сирфида (осолике муве) - на улазу у Лазарев кањон
пронађена је за науку нова врста Меродон албонигрум.
Забележено је 115 врста дневних лептира, 37 врсте
пужева (Bulgarica Stolensis, која је први пут откривена на
планини Стол), 140 врста птица (Мали и Велики Крш као
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станиште 11 врста птица грабљивица које су угрожене
врсте на Европским просторима - Лазарев кањон је на
листи значајних орнитолошких подручја Европе), 47
врста сисара, међу којима су евидентиране многе ретке и
угрожене врсте, као што је 21 врста слепих мишева од 25
које живе на Балкану. Многе од ових врста су на
Европској црвеној листи глобално угрожених врста,
подземна фауна: 20 врста бескичмењака. Ове пећине по
заступљености живог света заузимају примарно место
како у Србији тако и на Балкану. У Лазаревој пећини
откривено је 5 нових врста за науку.
Пошто је површина већа од 1000 ха, предложен
је за упис у листу IUCN Националних паркова и
заштићених подручја. Оно што треба имати у виду када
је реч о биодиверзитету ових крајева, сва истраживања у
овој области датирају из прошлог века па поузданост
података треба узети са резервом. Неопходна су даља
истраживања и допуна података о био и геодиверзитету
ширег подручја Бора. Што се тиче геодиверзитета,
регистровани су: - Објекти петролошког наслеђа:
магматске и метаморфне стене: појава латита тимочке
еруптивне зоне - Злот код Бора; - Објекти
хидрогеолошког, геоморфолошког и хидролошког
наслеђа: Злотско врело, понорнице: Лазарева река Демизлок, Дубашница, Микуљ, Војал. Многобројне
пећине и јаме, флувијални облици: Кањон Лазареве реке,
Кањон Ваља Маре, клисура Ваља Рнж, палеовулкански
рељеф: палеовулканска купе Тилва Њагра, Тилва Мика,
Страхинова чука, Првулова чука, Крше Сатуле код Злота,
као и многи други облици гео наслеђа.
Шумско земљиште захвата 45% површине
општине, односно 43.098 ха. Структура шумског
земљишта показује учешће шума, пашњака и неплодног
земљишта у укупној површини шумског земљишта.
Шуме покривају преко 75% простора очуване природе.
Шуме на територији општине Бор припадају Тимочком
шумском подручју. Обухваћене су са пет газдинских
јединица: Злотске шуме, Црни врх -Купиново, Малиник,
Боговина и Стол. Шумама газдује Шумско газдинство
„Тимочке шуме-Бољевац" у оквиру ЈП „Србијашуме", а
газдовање се реализује делатношћу Шумске управе Бор.
Укупна површина шума и шумског земљишта којима
газдује Шумска управа Бор је 11.284 ха. Бањска шума
(Брестовачка бања) заузима површину од око 90 ха и
представља природну баријеру од штетног утицаја
полутаната из градског подручја које је удаљено око 10
км. До сада се није посветила довољна пажња очувању,
коришћењу и заштити овог простора, богатог
термоминералним водама, који је неправедно занемарен
и ретко где се може наћи на списку бања Србије.
Резултати анализа ових вода указују на потребу хитне
санације. Унутар шума у државном власништву
доминантне по површини су шуме намењене производњи
дрвета одговарајућег квалитета и покривају 58,09%,
стално заштитне шуме 31,16%, а остали функционални
типови иако бројни заузимају појединачно незнатне
површине.
У укупном шумском фонду доминирају шуме
високог порекла и оне покривају 53,00% обрасле
површине, изданачке састојине су заступљене на 8,32%
површине, вештачки подигнуте састојине на 6,51%,
састојине мешовите по пореклу на 4,93%, а шикаре и
шибљаци заузимају 30,95%.
Просечна запремина у државним шумама на
територији града Бора је 127 м3/ ха, а запремински
прираст 2,46м3/ ха. Просечна запремина у овим шумама,
ако се изузму површине шикара и шибљака је 176 м3/ ха,
а запремински прираст је 3,42 м3/ ха, што се може
сматрати осредњим производним ефектима. Укупно
учешће деградираних састојина без обзира на порекло је
12,50%. Производни потенцијал, у локалним оквирима, у
односу на затечено стање шума тренутно се користи са
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83% у односу на запремину и око 80% у односу на
прираст. Основни дугорочни проблеми у газдовању овим
шумама везани су за потребу конверзије разређених и
деградираних шума, конверзију изданачких шума и
мелиорацију шикара. .
Стање и трендови у руралном подручју
Демографске карактеристике и трендови:
Према попису из 2011. године, у граду Бору
живи 48.615 становника (у укупној популацији Србије
учествује са 0,7%, а Борског округа са 38,9%). На селу
живи 14.455, а у граду 34.160 становника. Укупан број
пољопривредних газдинстава је 3564 која користе 22280
ћа Основно обележје демографских кретања града Бора
је низак природни прираштај, који не омогућава ни
просту репродукцију становништва. У периоду 20022011. стопа природног прираштаја има негативан тренд
што указује на проблем депопулације, односно"беле
куге". Промене у броју становника по појединим
старосним групама у међупописном периоду 2002-2011.
указују на интензиван процес старења становништва, па
је тако контингент становништва старости изнад 65
година повећао учешће у укупној популацији са 14% на
16,25% (са 7.796 на 7.899 становника), док се учешће
младог становништва смањује. Просечна старост
становништва износи 41,85 година што град Бор сврстава
у категорију градова дубоке старости становништва.
Очекивано трајање живота деце рођене у периоду 20092011. година указује да ће женска популације града Бора
доживети 76 година, а мушка 71 годину. Полна структура
становништва у посматраном периоду се није битније
променила, односно према попису из 2002. године број
жена на 100 мушкараца износио је 102,96, а по попису из
2011.године 103,66. Обзиром да је број жена у порасту
наредне активности треба усмерити ка развоју женског
предузетништва-домаће радиности и ка већем укључењу
жена у органе управљања и одлучивања. Образовна
структура становништва има посебан значај за
привредни и друштвени развој сваке средине. У
образовној структури становништва старог 15 и више
година на подручју града Бора (2011. година), завршена
средња школа је најчешћи вид образовања (45,3%
становника), на другом месту је основно образовање
(21,27%), док је 12,43% (5.209) становништва општине са
вишом и високом стручном спремом. Значајно је
напоменути да је скоро 33,94% становништва (14.217
становника) града на нивоу основног и нижег
образовања, што неспорно захтева веће ангажовање на
образовању становништва кроз доквалификацију,
преквалификацију и програме перманентног образовања.
Попис пољопривреде 2012. године, показао је да је на
триторији града Бора годишње радно ангажовано 4.734
лица, од чега је 1.835 носилаца газдинстава (508 жена),
2.807 чланова породица (1782 жене) а сезонских радника
под уговором годишње је 84. Међутим, стално
запослених је свега 8 (2 жене). Укупан број
пољопривредних газдинстава је 3564, која користе 22280
ха.
Диверзификација руралне економије:
Основне
економске
карактеристике
становништва града Бора према попису из 2011. године
су: - доминантна структура је радно-способни
контингент становништва (34.718 становника) од чега је
запослених
11.992
становника
(34,54%
радног
контигента) што је испод просека Републике (35,29%); 20.891 становник чини укупно активно становништво,
односно стопа активности износи 42,97%, што је на
нивоу републичког просека (41,34); - стопа запослености
активног становништва износи 78,32% (РС 77,56%).стопа незапослености активног становништва износи
21,68% (РС 22,44%). Обзиром да доминантна група
становника спада у категорију радно-способног
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становништва (71,41%), може се оценити да постоји
значајан развојни потенцијал који може опредељујуће
утицати на тржиште рада и запосленост. Годишњи
просек запослених 2014. године износи 12.110
запослених, што је незнатно смањење у односу на
2013.годину када је износио 12.117. Број запослених по
секторима је следећи:
Најважнији
сектори
(првих
10):
Број:
1.Прерађивачка индустрија
2.108
2. Рударство
2.208
3. Здравство и социјална заштита
1.275
4. Образовање
995
5. Саобраћај и ускладиштење
604
6. Снабдевање водом, управљање отпадом
450
7. Снабдевање електричном енергијом
409
8. Административне и помоћне усл. дел.
455
9. Државна управа и др.
366
10. Стручне, научне и техничке делатности
345
Најмање заступљени сектори:
1. Услуге смештаја и исхране 60
2. Пољопривреда, шумарство и рибарство 41
3. Пословање некретнинама 6
Пољопривреда
Пољопривредну
производњу
у
сеоским
домаћинствима
карактерише
велика
уситњеност
катастарских парцела, застарела опрема и машине,
старење становништва због миграције младих ка граду и
ниског наталитета, недовољна едукација становништва,
шаренило у пољопривредној производњи, ниске цене
пољопривредних производа, ниски приноси и слабији
квалитет пољопривредних производа од оног који се
тражи на тржишту. Пољопривредна газдинства се баве
сточарском, ратарском, малим делом воћарском
производњом. Крајњи резултат такве производње је мала
количина пољопривредних производа који се нуде на
тржишту. Од укупно 48.615 становника града Бора на
селу живи 14.455, а у граду 34.160 становника. Ниједна
задруга на територији града Бора не послује успешно.
Основна карактеристика коришћења пољопривредног
земљишта у граду Бору је уситњеност парцела,
неадекватна примена агротехничких мера, минимално
коришћење органских и минералних ђубрива, често
неправилна примена хемијских средстава и др. За
правилно коришћење пољопривредног земљишта и
постизање високих приноса неопходна је и редовна
контрола плодности земљишта (садржај азота, фосфора,
калијума, креча, хумуса и рН вредност).
Туризам
У граду је активна Туристичка организација
града Бора. Последњих неколико година изграђено је и
адаптирано неколико хотела у граду, на Борском језеру и
у Брестовачкој бањи. Рурални туризам је у раној фази
развоја.
Рурална инфраструктура:
Саобраћајна инфраструктура
Град Бор се налази у североисточном делу
Србије. Веза града са главним путним правцем земље,
аутопут Е-75 (Београд - Скопље), могућ је преко 4 путна
правца и то: пут преко Бољевца и Параћина дужине 87
км; пут преко Зајечара, Књажевца и Ниша дужине 150
км; пут преко Жагубице, Кучева и Пожаревца дужине
око 158 км и пут преко Заграђа и Милошеве куле дужине
око 205 км. Дужина градских саобраћајница у Бору је 85
км. Дужина локалних путева је 174 км и сеоских
саобраћајница 137 км. Градске саобраћајнице су у
дужини до око 74 км под асфалтом а остатак је под
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туцаником. Локални путеви су дужине до 49 км под
асфалтом, 45 км од земљаног материјала, а остатак под
туцаником. Сеоски путеви су под асфалтом у дужини од
50 км, 60 км под туцаником, а остатак је од земљаног
материјала. Локална самоуправа значајна средства улаже
у инфраструктуру, тако да сваке године асфалтира део
локалних путева, градских и сеоских улица, уређују се
некатегорисани пољски и атарски путеви, у циљу
обезбеђења што бољих услова за живот у сеоским
срединама.
Електрична енергија
Веома су чести проблеми у снабдевању прекиди, променљива фреквенција, ниска волтажа. Због
лошег стања ЕЕ мреже на ниском напону, а у недостатку
материјалних средстава јављају се прекиди у снабдевању
електричне енергије на ваздушним и кабловским
изводима. Обзиром да се снабдевање електричне
енергије у борској општини обавља из мреже ЕПС то је
промена фреквенције у мрежи борске дистрибуције
условљена системским поремећајима у ЕПС и као таква
је стабилна. Разуђеност мреже и неадекватан пресек
проводника од трафостаница до потрошача утиче да
потрошач нема квалитетан напон. Обављају се редовне
годишње ревизије и ремонти у складу са ТП ЕПС-а, а
поред тога и ванредне у хаваријским условима. Јавна
расвета Површина покривена системом јавне расвете у
граду износи око 85%. Површина покривена системом
јавне расвете у селима износи око 75%. Основни
недостаци система јавне расвете су дотрајала опрема и
несистематско и неефикасно сервисирање и одржавање.
Будуће активности би се ослањале на: смањењу
потрошње електричне енергије, замену живиних
сијалица и светиљки натријумовим одговарајуће
сјајности,знатно мање снаге и дужег века трајања;
уступањем делова радова на одржавању и сервисирању
система лицима која би показала веће интересовање како
би се избегао положај монопола једног извођача
(дистрибутер електричне енергије, а по важећем Закону о
комуналним
делатностима),
а
конкуретност
и
заинтересованост за квалитетним сервисирањем би
добило свој пунији значај повећањем ефикасности рада
система и уштедом кроз услуге и потрошњу електричне
енергије. У циљу смањења потрошње електричне
енергије, изведени су радови радови на замени постојеће
јавне расвете - Лед расветом. Радови су окончани крајем
2018.
Топлификација у граду
Јавно комунално предузеће формирано је 14.
октобра 2002. године издвајањем из холдинга РТБ Бор.
На систем централног грејања прикључено је око 93%
стамбених јединица, чиме је Бор сврстан међу градове са
великим степеном топлифицираности. Топлана поседује
три вреловодна котла, сваки капацитета 58МW од којих
су два на угаљ а један на мазут. У редовним условима
експлоатације користе се котловске јединице на угаљ док
је котао на мазут предвиђен за вршна оптерећења и у
случајевима хаваријских стања. У току 2015. и 2016.
године из програма KfW 4 извршена је уградња
калориметара у свим подстаницама, као и замена и
модернизација 86 подстаница компактним. Такође,
урађена је реконструкција дела цевног система на
котловима и уградња постројења за хемијску припрему
воде. Постојећи капацитет инсталиран у Топлани
задовољава конзум потрошача и обезбеђује адекватну
испоруку топлотне енергије до крајњих потрошача. У
самом систему постоје велики губици енергије које
износе око 20%, што је последица старе мреже
топловода. Потребно је урадити реконструкцију
преосталих подстаница у смислу замене компактним
верзијама као и замену критичних делова топловодног
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система. Сама оптимизација процеса производње може
се везати за већи степен корисности котлова кроз боља
решења: наугљавања котлова; зонске регулације
примарног ваздуха; постављање гас анализатора за
кисеоник и угљендиоксид, а у делу дистрибуције
топлотне енергије сукцесивном заменом дотрајалих
деоница магистралних водова, термоизолацијом и
заменом прекидних вентила чиме се избегава пражњење
система приликом интервенција, уградњом SCADA
система који омогућава равномерну испоруку свим
корисницима. Котларница Бањско Поље За обезбеђење
потребне количине енергије за грејање стамбеног насеља
у Бањском пољу пројектована је котларница у којој је
смештена опрема за грејање прве и друге фазе стамбеног
насеља. Инсталисани топлотни капацитет котлова је Qu =
1,8 MW типа ВУЛКАН - СУПЕР, произвођача
„РАДИЈАТОР" Зрењанин. За сагоревање се користи угаљ
гранулације орах, коцка и комад. За даљи рад котларнице
и испоруку топлотне енергије за загревање стамбених
објеката, узимајући у обзир еколошко питање, требало би
размотрити замену постојеће врсте енергената (угаљ),
алтернативним и обновљивим изворима енергије.
Телекомуникације
У Граду Бору постоји и фиксна и мобилна
телефонија. Провајдери су Телеком Србија, Теленор и
ВИП. Користе се услуге интернета и присутно је више
интернет провајдера. Присутно је и неколико оператера
кабловске телевизије.
Водоснабдевање
Јавно комунално предузеће за дистрибуцију
воде за град Бор основано је 1949. године. Постојећа
изворишта за снабдевање водом су:
-извориште „Сурдуп" у Доњој Белој Реци
-извориште „Кривељска бањица" у Кривељу
-Злотска изворишта у Злоту
-Извориште „Мрљиш"
Извориште „Мрљиш" је у склопу Регионалног
водосистема „Боговина" Бор, који је основан у циљу
решавања проблема недостатка здраве пијаће воде за
становништво и за индустрију, града Бора и општине
Бољевац.
Експлоатација подземних вода са изворишта
„Мрљиш" почела је августа 2002. године када је и
завршена I фаза (прелазно решење) изградње
Регионалног водосистема „Боговина" Бор. Вода која се
експлоатише из подземних извора је у количини од 150
л/с а максимална производња воде је 240 л/с. Досадашња
пројектно техничка документација бране и акумулације
није више у функцији јер се 2 пута променио закон и
потребно је урадити нову пројектно техничку
документацију усаглашену са новим законима.
Изградњом
вишенаменске
акумулације
„Боговина" Бор обезбедило би се:
-довољна количина воде чиме би се
приоритетно обезбедило водоснабдевање становништва
и индустрије у граду Бору и Зајечару, општинама
Бољевац, Неготин и Књажевац у периоду дужем од 50
година.
-Наводњавање
700
ха
пољопривредних
површина у долини Црног тимока и низводно од
Зајечара.
-Регулисани режим протицаја (гарантовани
протоци) обезбеђује повећање малих вода у сушном
периоду у циљу побољшања квалитета воде низводно од
бране. Гарантовани протицај у сушном периоду износи
800 л/с.
-Прихватање и трансформација поплавних
таласа чиме би се многоструко умањиле штете од
поплава у граду Бору и Зајечару и општини Бољевац.
-Развој привреде и спортско рекреативне
активности (туризам и риболов)
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- Производња електричне енергије, изградњом
мале хидроцентрале која би користила воду из прелива,
могло би се добити око 9,0 GWh /годишње.
Извориште „Сурдуп" је лоцирано у близини
насеља Доња Бела Река, 8 км од Бора. Минимална
издашност изворишта је 30 л/с а максимална 105 л/с.
Димензије цевовода су 0 350 мм у дужини од 9,5 км.
Извориште „Кривељска бањица" се налази близу насеља
Велики Кривељ односно око 6 км северно од Бора.
Минимална издашност изворишта је 10 л/с а максимална
100 л/с и димензије цевовода су Ø 350 мм у дужини од 5
км.
Злотска изворишта се налазе у сливу Злотске и
Бељевинске реке, 18 км од Бора ка југозападу. Сем ових
капиталних изворишта изграђено је и неколико бунара.
Минималан издашност водоснабдевања из овог правца је
110 л/с а максимална до 240 л/с и димензије цевовода су
од Ø 700-300 мм.
Изворишта „Сурдуп", „Кривељска бањица" и
Злотска су крашког карактера, што значи да имају велике
осцилације у минималним и максималним количинама
воде за експлоатацију и директно зависе од количине
падавина. Цевоводи наведених изворишта су од ливеногвоздених, челичних и азбест-цементних цеви.
Пречишћавање воде за пиће је дезинфекција
која се врши хлорисањем-аутоматски процес који се
спроводи у зависности од протока и квалитета воде.
Хемијска контрола квалитета воде у водоводној мрежи се
врши свакодневно у хемијској лабараторији у ЈКП
„Водовод", док екстерну контролу врши 6 пута месечно
ЗЗЈЗ „Тимок" Зајечар. На систему „Боговина" контрола
квалитета воде се врши два пута недељно. Дужина
водоводне мреже је приближно 380 км. Главни доводи од
изворишта до дистрибуционе мреже су до Ø 150-700 мм.
Дистрибуциона мрежа је димензије Ø 250-500 мм и у
мањем проценту су заступлени мањи пречници.
Материјал коришћени за цевовод су ливено-гвоздене
цеви, челичне, азбест-цементне цеви (55 км) и од ХДПЕ
цеви.
Покривеност у граду је 100 % и постоје 3
висинске зоне (трећа висинска зона има мали број
корисника) док у сеоском подручју које снабдева ЈКП
„Водовод" Бор водом покривеност је 82 % домаћинства.
Водоводна мрежа је стара око 40-60 година и не постоје
никакви филтерски слојеви система да би се избегло
замућивање воде при обилним кишама, и топљења снега.
Губици воде износе преко 50% и из године у
годину се повећавају. Разлог је стара мрежа. У оквиру
програма ППОИС, уз финасијску помоћ ЕУ завршена су
3 капитална инфраструктурна пројекта и то: пројекат
изградње сеоских водовода у четири села; пројекат
замене, односно реконсрукције примарне водоводне
мреже у граду, пројекат изградње фекалне канализације у
насељима Кучајна и Чока Боролуј у северном старом
делу града.
Села која нису повезана на градски водовод су:
Бучје, Горњане, Лука, Метовница, Танда и мањи део села
Шарбановац (у току је прикључивање на градски
водовод). У селу Бучје прикључена су око 135
домаћинства на сеоски водовод. У селу Горњане од 432
домаћинства прикључена су око 80 на локални водовод.
У селу Лука од 193 домаћинства прикључена су око 150
домаћинства на локални водовод. У селу Танда од 137
домаћинства прикључена су око 27 на локални водовод.
У селу Метовница постоји сеоски водовод а користи га
школа, амбуланта месна канцеларија, пошта и други. Али
домаћинства нису прикључена на локални водовод. Један
део Метовнице - реон Сува Река, са око 45 домаћинства
прикључен је на градски водовод из правца аеродрома и
део реона Метовница-Тимок око 25 домаћинстава
прикључено је на градски водовод из правца Зајечара.
Село Шарбановац - прикључено је око 350 домаћинства
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на градски водовод из правца Бора. Карактеристика свих
ових водовода је да локални сеоски водоводи нису
контролисани од стране ЈКП „Водовод" Бор.
Покривеност сеоских домаћинстава које контролише ЈКП
је око 82%. Главни проблем водоводног система су
старост водоводних цеви, недовољно одржавање (велики
губици, преко 60 %), непостојање система за
пречишћавање воде, тачније уклањање масноће из сирове
воде и велики утрошак електричне енергије, обзиром да
се вода из свих праваца доводи препумпавањем.
Последица је да цена продатог кубика воде не прати цену
произведеног и дистрибуираног кубика воде. Потребна је
хитна реконструкција критичних деоница водоводног
система, улагање у побољшање енергетске ефикасности
система, опрема за детекцију губитака, постројења за
пречишћавање воде, а могућа је и потреба за изградњом
нових резервоара (III висинска зона). У 2018 години су
покренуте израде пројектнотехничке документације
водоснабдевања МЗ и то: Бучје, Метовница, Горњане,
рекострукција
Гробљанске
улице
у
Злоту,
реконструкција ул. Марка Орешковића у НГЦ, водоводна
мрежа на Борском језеру, са друге стране језера.
Канализациона мрежа
Јавно предузеће је 1960 године почело са радом
на одржавању канализационог сисема у граду.
Канализациона мрежа је већим делом сепаратна 83 % а
мањим делом комбинована 17 %. Највећи профили су за
атмосверску воду Ø 800-1000 мм а за комуналну отпадну
воду је Ø 150-300 мм. Покривеност у самом граду је
негде око 90-95 %. Канализациона мрежа је изграђена и у
насељу Бањско Поље и на Борском језеру. Нису
покривена нека подручја на периферији града. Села
немају канализацију и користе септичке јаме. Профили
кроз које пролази канализциона вода нису добро
димензионисани јер се град брзо ширио у ранијем
периоду, тако да се дешава да пропусна моћ није
довољна и јављају се честа загушења. Често долази до
изливања отпадне воде. Такође постоје и нелегални
прикључци који изазивају зачепљење у систему. У самом
граду не постоји никакав третман отпадне воде и она се
директно улива у градски колектор, а одатле у Борску
реку што изазива велико загађење . У насељу Бањско
Поље постоје биодискови за пречишћавање комуналне
воде капацитета 500 ЕЈ и 1000 ЕЈ.
Потребно
је
урадити
реконструкцију
канализационог система у граду (променити профиле на
критичним
местима),
одвојити
комуналну
од
атмосферске воде, пројектовати и изградити систем за
пречишћавање отпадних вода из града и индустрије. У
току 2004. године израђен је Генерални пројекат
каналисања и пречишћавања комуналних отпадних вода
Бора са израдом претходне студије оправданости која је
дала техничка решења и процену вредности те
инвестиције. У 2004 год. изграђена је канализациона
мрежа у насељима Кучајна и Чока Боролуј. У 2018.
години покренута је израда пројектнотехничке
документације за:
- Реконструкција фекалне и атмосферске
канализације код БП НИС, Кристала и Дрвозана.
- фекална канализација дела насеља на борском
језеру.
Стамбени фонд
Стамбени фонд града Бора чини укупно 20.301
станова, који су претежно у приватној својини (91,5%).
Опремљеност станова инсталацијама је изузетно
повољна: водоводом је опремљено 89,5% станова,
електричном струјом 98,9% и купатилом 76,7% станова.
Економски и друштвени услови који су карактерисали
крај прошлог века условили су пад стамбене изградње и
то посебно у градском центру.
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Комунални отпад
Јавно комунално предузеће "3. октобар” Бор у
различитим формама своје организације комуналне
делатности у Бору обавља од 1947. године. Наиме,
Предузеће је основано 1947. године као Комунална
установа "Чистоћа” Бор и под тим називом је пословало
до 31.07.1963. године. Од 01.08.1963. године до
01.08.1967. године комуналну делатност је вршило у
оквиру Комунално услужног предузећа "Компред” Бор.
Реорганизацијом тог предузећа, 02.08.1967. године је
основано ново самостално Комунално предузеће
"Чистоћа” Бор које је под тим називом пословало до
30.09.1971. године. Од 01.10.1971. године интегрисано је
у састав Предузећа за комуналну, стамбену привреду и
урбанизам "Стандард” Бор као радна јединица "Чистоћа”.
У саставу тог предузећа као радна јединица је пословало
до 31.12.1973. године, а од 01.01.1974. године до
30.09.1979. године пословало је као ООУР "Чистоћа” Бор
у саставу Предузећа за комуналну, стамбену привреду и
урбанизам "Стандард” Бор. Предузеће од 01.10.1979.
године до 31.12.1989. године је пословало као Радна
организација за комуналну делатност "3. октобар” Бор, а
од 01.01.1990. године и данас, послује као Јавно
комунално предузеће "3. октобар” Бор. Предузеће
послује у правној форми "Јавно предузеће”. Град Бор је
једини власник Предузећа са уделом у власништву над
капиталом 100%. Смеће се сакупља и одвози два пута
недељно са територије града и једанпут недељно из
приградских насеља и месних заједница на градску
депонију. Поред градске депоније често се формирају
дивље депоније. Градска управа града Бора - Одељење за
планирање и развој преко ЈКП "3. октобар" Бор
организује чишћење дивљих депонија и у тим акцијама
се месечно извезе око 1300 м3 отпада. Град Бор поседује
Локални еколошки акциони план, који спроводи
Канцеларија за заштиту животне средине Градске управе
града Бора, а Усвојен је и Локални план управљања
отпадом за територију града Бора (2010-2020. год.)
Проблем комуналног и индустријског отпада у граду
Бору је значајан, с обзиром да није било контроле и
планских активности на уређењу постојећих зона за
одлагање отпада. Главни и највећи извор чврстог
комуналног отпада у граду Бору су домаћинства, а
значајни део се продукује и у комерцијалном секторупредузећима и установама, на јавним површинама и
једним делом у индустрији. Посматрајући цео тимочки
регион може се рећи да је рударство највећи извор
чврстог отпада. За бригу и транспорт чврстог комуналног
отпада на територији града Бора, задужено је ЈКП
„3.октобар" Бор. Корисници услуга су практично сви
грађани Бора, сви привредни субјекти, установе и
предузетници. Покривеност града услугама сакупљања је
око 75%. Отпад се сакупља са подручја града Бора и 10
села, а то су: , Шарбановац, Злот, Брестовац, Метовница,
Оштрељ, Слатина, Велики Кривељ, Доња Бела
Река,Танда и Лука, док су села која су тренутно изузета
из система сакупљања комуналног отпада: Бучје и
Горњане. Према задњим подацима са краја 2019. године,
на територији града Бора евидентирано је 70 дивљих
депонија, од чега је 19 у граду и 51 у селима.Званична
градска депонија на којој се врши депоновање чврстог
комуналног отпада од почетка 80-их година, лоцирана је
у напуштеном делу копа, на удаљености 2 км ваздушном
линијом, југоисточно од Бора, односно 8 км регионалним
путем Бор-Оштрељ и заузима површину од 36.892 м2.
Како се преко 30 година отпад одлагао на
неконтролисани начин, не постоји поуздан податак о
количини депонованог отпада до сада. 2007. године
завршен је и ревидиран Главни пројекат санације
званичне депоније чврстог комуналног отпада на
територији града Бора. Органски отпад из пољопривреде,
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пестициди и њихова амбалажа се због недовољне
образованости и немара, неконтролисано бацају или
спаљују што доводи до великог загађења и честих
шумских пожара. Стратешким документима из области
управљања отпадом, предвиђене су мере које обухватају
образовање пољопривредника и економску стимулацију
за примену поступка компостирања, чиме би се створило
органско ђубриво за побољшање квалитета земљишта,
смањили би се трошкови пољопривредне производње,
допринело побољшању материјалног положаја мештана
и развоју села. Општине у источној Србији (Градови
Зајечар и Бор и општине Мајданпек, Неготин, Кладово,
Књажевац и Бољевац) договориле су сарадњу на
управљању комуналним отпадом и потписале Споразум
о управљању комуналним отпадом у 2014. години.
Успоставили су заједнички Координациони одбор у да би
се водио имплементација пројекта. Регионална агенција
за развој источне Србије - РАРИС управља
имплементацијом пројекта и обавља задатке за
Координациони одбор у сарадњи са надлежним
службама потписника Споразума и надлежним
министарствима. У наредном периоду потрбно је
ускладити локални план управљања отпадом града Бора
са регионалним планом управљања отпада. А такође и
урадити нови пројекат санације и ремедијације постојеће
градске депоније у Бору.
Показатељи развоја пољопривреде
Пољопривредно земљиште:
Укупна површина града Бора је 85348 ха, од
чега пољопривредно земљиште чини 39293 ха (46 %),
шумско земљиште 38406 ха (45 %) и неплодно 7649 ха (9
%). Према попису пољопривреде из 2012.године, као
њиве се користе 9.769ха, као воћњаци 524 ха, као
виногради 148 ха, као ливаде и пашњаци 11498 ха.
Нажалост, на хиљаде хектара пољопривредног земљишта
се не користи и исто постепено зараста у коров, трње,
шикаре и шуме.
На територији града Бора доминантни типови
земљишта су смеђа кисела земљишта (углавном у
Брестовцу, Кривељу, Горњану, Танди, Луки) и смоница
(углавном у Метовници, Слатини и Шарбановцу).
Присутни су и рендзина (у Злоту) и на малој површини
алувијална земљишта (поред Тимока и других
водотокова) и псеудоглеј (Танда, Злот). Уопште узевши,
квалитет земљишта је веома слаб због врло плитког
педолошког слоја на кречњачким и андензитским
стенама. На територији града Бора постоји више хиљада
хектара деградираног пољопривредног земљишта.
Наведено земљиште се налази највећим делом у близини
предузећа SERBIJA ZIJJIN COPPER BOR (бивши
Рударско топионичарски басен Бор) из чијих погона су
деценијама испуштане огромне количине отпадних вода
и гасова, а један део пољопривредног земљишта је
уништен
формирањем
депонија
раскривки
и
флотацијских јаловишта. Наведена јаловишта би требало,
током следећих пар година, да се рекултивишу, односно
да на истима заживи биљни свет. Ово се очекује на
основу програма рекултивације јаловишта, као једне од
компоненти пројекта изградње нове топионице и
фабрике сумпорне киселине у Бору.
Борска река је мртва, тј. у њој нема живих
организама. Обала исте (у просеку десетак метара са
сваке стране реке) је јако затрована и она је без
вегетације или са јако ретком вегетацијом, како у
погледу броја биљака тако и у погледу броја врста.
Борска река се улива у Тимок.
Загађења пољопривредног земљишта дешавају
се и услед стварања дивљих депонија смећа; коришћења
неадекватних септичких јама и неисправности уређаја за
пречишћавање фекалних вода- биодискова; бацања,
закопавања и спаљивања празних амбалажа од средстава
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за заштиту биља и издувних гасова моторних возила и
пољопривредне механизације. Плодне пољопривредне
површине постепено се смањују и услед урбаног развоја
(ширење насеља, саобраћајница, гробаља и др.). Око 70%
пољопривредног земљишта је у мањем или већем
степену кисело (рН вредност мања од 6) услед састава
матичних стена земљишта, деловања киселих киша и
неправилне примене минералних ђубрива. Највећа је
киселост земљишта у катастарским општинама које
непосредно окружују металуршки комплекс (Бор,
Слатина, Брестовац). Киселост земљишта је врло важна
из више разлога: - већини пољопривредних култура
одговара неутрално земљиште, односно, на киселим
земљиштима неке културе не успевају или не остварују
задовољавајући принос, као нпр. луцерка; -у киселим
земљиштима покретљивост тешких метала је већа, тј. из
киселог земљишног раствора биљке усвајају веће
количине тешких метала што представља здравствени
ризик за потрошача. На територији града Бора нема
изграђених система за наводњавање и одводњавање
(канали и други водопривредни објекти). Укупан број
пољопривредних газдинстава која користе системе за
наводњавање је 200 на 198 ћа, заливањем земљишта
водом из Тимока и других водотокова помоћу
пумпи/слободним падом и заливањем земљишта из
микроакумулација. Наводњавају се углавном баште у
затвореном и отвореном простору и понеки воћњак. Овде
треба напоменути да су суше веома честе.
Употреба стајњака, других врста органских
ђубрива, минералних ђубрива и средстава за заштиту
биља је релативно мала и мања од просека у Србији.
Примена и других агротехничких мера је неодговарајућа
због ниског образовања пољопривредника.
На територији града Бора нема комасираног
земљишта,
нити
добровољног
груписања
пољопривредног земљишта. Главне гајене културе су
кукуруз (~ 4000 ха), стрна жита (~ 4000 ха) и луцерка (~
500 ха). Индустријско биље се не гаји, изузев дуван и лан
појединих година на 10-ак ха. Од укупно 22280 ха
пољопривредног земљишта 9769 ха користи се за
оранице и баште, 11498х за ливаде и пашњаке, 645 ха
користи се за воћњаке, 148 ха користи се за винограде.
Према подацима добијеним од Службе за
катастар непокретности из Бора, на територији града
налази се 3518.6297 ха пољопривредног земљишта у
државној својини.
Интересовање пољопривредника за узимање
државног пољопривредног земљишта у закуп, на
територији града Бора је врло слабо. У просеку се
годишње изда у закуп 10-ак хектара државног
пољопривредног земљишта.
Вишегодишњи засади:
На територији града Бора постоје релативно
повољни услови за узгој воћа, првенствено језграстог и
коштичавог. На наведеном подручју, у катастру
непокретности се као воћњаци воде 1476 ха, а према
попису пољопривреде из 2012.године као воћњаци се
користе 524 ха. Доминантна воћарска врста је шљива, а
затим јабука. Воћњаци су углавном малих површина (пар
до десетак ари), екстензивни, са ниским просечним
приносима и алтернативне родности. Већина производа
се користи за сопствену потрошњу, у свежем стању или
за прераду (првенствено у ракију, а затим у џем, слатко,
компот и др.), а мањи део се прода на зеленој пијаци у
Бору. Врло мали део производње продаје се изван
територије града Бора, нпр. хладњачама (углавном
купина). За виноградарство такође постоје релативно
повољни услови. На наведеном подручју, у катастру
непокретности се као виногради воде 572 ха, а према
попису пољопривреде из 2012.године као виногради се
користе 148 ха. Начин узгоја је у већини случајева
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традиционалан - узгој уз колац, а у мањем обиму су
подигнути шпалири. Највише се гаји сорта вијала, а
затим шпањолка, па друге сорте, односно у врло малом
обиму се гаје квалитетн(иј)е сорте, тако да уз недовољно
познавање технологије производње и недостатак
квалитетне опреме, ни просечан квалитет произведеног
вина (већина произведеног грожђа се преради у вино за
сопствену употребу) није на завидном нивоу.
Сточни фонд:
Град Бор има добре географске и климатске
услове за развој сточарства. Има бројне ливаде и
пашњаке и обрадиве површине за производњу крмног
биља и ратарских култура, које се користе за исхрану
стоке. Расположивост објеката за смештај стоке је
следећи: за говеда 2780 објеката, за свиње 2928, за коке
носиље 1914, за смештај остале стоке 1997 објеката.
Стање сточног фонда по гранама сточарства је следеће:
говеда укупно: 6151 (скоро сва говеда су у типу
сименталца, која се гаје и због млека и због меса, изузев
неколико десетина грла расе холштајн, која се гаји само
због млека), свиње укупно: 11280 (углавном мелези
настали укрштањем ландраса, домаће беле свиње, дурока
и пијетрена), овце укупно: 11736 (праменка и мелези
праменке и виртемберга), козе укупно 1939, живина
укупно: 51624 (углавном кокошке, у мањем обиму ћурке,
патке, гуске, мисирке), коња 22, кошница пчела 4826 и
пастрмских рибњака 3. Говедарство је најразвијенија
сточарска производња, иако се у задњих 30 година број
грла крупне стоке смањује. Говедарска производња је
фокусирана на производњу млека. Просечна млечност
крава је 10-15 литара млека на дан. Мужа је углавном
ручна или малим покретним машинским музилицама.
Највећа газдинства имају лактофризе. За мање
произвођаче је тешко да пласирају своје производе
индустрији - млекарама и кланицама, тако да се намеће
потреба удруживања.
Механизација, опрема и објекти:
У граду Бору највећи број пољопривредних
газдинстава има тракторе са тракторским прикључцима.
Пољопривредна механизација је углавном стара и
непотпуна.
Просечна
старост
пољопривредне
механизације је око 20 година. На 2279 газдинстава
користи се 2346 једноосовинских трактора, на 2692
газдинства користи се 3232 двоосовинских трактора, на
304 газдинстава користи се 351 комбајн. Укупан број
берача кукуруза 67, плугова 2823, тањирача 794, дрљача
2061, сетвоспремача 47, ротофреза 241, растурача
минералног ђубрива 441, растурача ђубрива 86, сејалица
1200, прскалица 655, приколица 2652, косилица 2047
комада. Објекти за смештај пољопривредних производа у
газдинству су следећи: кошеви за кукуруз капацитета
39108 м3 амбари капацитета 26015 м3 силоси капацитета
1812 тона. Скоро свако пољопривредно газдинство има
објекат за чување бар једне врсте стоке, а нека газдинства
имају и више изграђених објеката за смештај стоке.
Бројно стање објеката за чување говеда је 2780 објеката
где може да се смести 16172 грла крупне стоке, затим
објекти за свиње - 2928 објеката капацитета 20064 грла,
за живину - 1914 објеката капацитета 52459 кокошака и
објекти за смештај остале стоке 1997 објеката капацитета
34468 грла. Изграђено је 1569 објеката за смештај
пољопривредне механизације површине 68881 м2, 2
хладњаче капацитета 14 м3 . У последњих неколико
година све више пољопривредника се баве повртарством,
подижу пластенике, да би произвели разне производе.
Тренутно у граду Бору има 1011 пластеника површине
72456 м2
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Радна снага:
Укупно
ангажована
радна
снага
у
пољопривреди је 4734 лица, а од тога носиоци газдинства
1835 лица, стално запослени на газдинству 8 лица, а
сезонска радна снага и радна снага под уговором 84 лица.
Од укупног броја газдинства 3564, жене чине 935, а
мушкарци 2629 лица. Укупан број лица која имају само
пољопривредно искуство стечено праксом је 2828 лица, а
лица која имају курсеве из области пољопривреде 8 лица,
са завршеном пољопривредном школом 16 лица, са
другом средњом школом 612 лица, са пољопривредном
вишом школом или факултетом 28 лица, са другом
вишом школом или факултетом 72 лица. Од 3564
газдинстава са стално запосленим на газдинству бројно
стање је следеће: на 1978 газдинстава ради 1-2 лица, на
1305 газдинстава ради 3-4 лица, на 262 газдинства ради
5-6 лица, на 19 газдинства ради 7 и више лица.
Структура пољопривредних газдинстава:
Укупан број пољопривредних газдинстава на
територији града је 3564. Број газдинстава која обрађују
до 1 ха износи 308 а укупно 180 ха. Број газдинстава која
обрађују од 1 ха до 2 ха је 402 а укупно 594 ха. Број
газдинстава која обрађују између 2 ха и 5 ха је 1193
укупно 4061 ха. Број газдинстава која обрађују од 5 ха до
10 ха је 1061 на 7572 ха. Број газдинстава која обрађују
између 10 ха и 20 ха је 491 а укупно 6474 ха, број
газдинстава која обрађују између 20 ха и 30 ха је 76, а
укупно 1786 ха, број газдинстава која обрађују између 30
ха и 50 ха је 12, а укупно 443 ха. Број газдинстава која
обрађују од 50 ха до 100 ха је 2 са укупно 112 ха. 3564
пољопривредних газдинстава користе укупно 22280 ха
пољопривредног земљишта: 3138 газдинстава 9769 ха
користи за оранице и баште, 3107 газдинстава користи
11498 ха за ливаде и пашњаке, 1891 газдинство 645 ха
користи за воћњаке, 1101 газдинство 148 ха користи за
винограде. На 3564 пољопривредних газдинстава држи
се 10428 условних грла, од тога на 2759 газдинстава до 4
условна грла, на 693 газдинства 5-9 условних грла, на 84
газдинства 10-14 условних грла, на 16 газдинства 15-19
условних грла, на 11 газдинства 20-49 условних грла, на
1 газдинство 50-99 условних грла.
Производња пољопривредних производа:
Не постоје званични подаци о учешћу
појединих грана у укупној пољопривредној производњи
из разлога мале тржишности пољопривредних производа
на територији града Бора, као и због неорганизованог
откупа (релативно мали тржни вишкови се продају
углавном накупцима и на зеленој пијаци где такође не
постоји евиденција о врсти и количини продатих
производа). На једном делу територије града Бора
(Горњане, Танда, Лука, Злот, део Бучја, део Шарбановца
и део Метовнице) постоје погодни услови за органску
производњу.
Тренутно
не
постоји
ни
један
сертификовани произвођач органских пољопривредних
производа. У 2013. години произведене су следеће
количине крмног биља: детелина укупно: 1958 тона,
луцерка укупно: 2364 тона, трава на ливадама укупно:
17046 тона, трава на пашњацима укупно: 6533 тона.
Просечни приноси већине пољопривредних култура на
територији града Бора су испод републичког просека,
првенствено услед релативно лошег квалитета
земљишта, (доминантне су 6, 5, и 7. класа земљишта),
малих улагања у производњу и често лоших временских
услова (у просеку сваке друге године суша или превелике
количине падавина и/или појаве града у других
непогода). Просечни приноси кукуруза су нешто изнад 4
т/ха а пшенице око 3,5 т/ха.
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Земљорадничке
задруге
и
удружења
пољопривредника:
На територији града Бора регистроване су
следеће земљорадничке задруге: Пољопром Бор (покрива
територије села Горњане, Танда, Лука, Бучје и Кривељ),
Дубрава Брестовац (покрива територије села Брестовац и
Метовница), Тимок Шарбановац (покрива територију
села Шарбановац), Доња Бела Река (покрива територију
села Доња Бела Река) и Ратар Слатина (покрива
територије села Слатина и Оштрељ). Нажалост, ниједна
од земљорадничких задруга на територији града Бора
годинама, па чак и деценијама, не врши основне послове
ради којих је основана - не бави се пољопривредном
производњом, откупом пољопривредних производа, нити
снабдевањем
пољопривредника
репроматеријалом.
Постојећа
локална
удружења
говедара
и
произвођача/сакупљача лековитог биља такође су на
ниском степену производње, организовања и тржишног
наступања (врло скроман обим производње, аматерски
однос према раду, незапаженост на тржишту).
Известан напредак у раду примећује се код
пчеларских удружења, која често одржавају предавања за
своје чланове, организују продајне изложбе својих
производа и чији чланови однедавно пакују мед у
квалитетну и препознатљиву амбалажу Савеза
пчеларских организација Србије.
Трансфер знања и информација:
Гашењем Центра за пољопривредна и
технолошка истраживања из Зајечара (ранији назив
Институт за пољопривреду Зајечар) пре 10-ак година,
пољопривредници из Бора и региона остали су без важне
саветодавне службе, која је осим едукације на терену
(углавном у виду предавања), сваке године у свом
седишту одржавала саветовања о пролећној и јесењој
сетви, као и Дан поља, где су пољопривредници могли
видети огледе, тј. како се гаје и успевају различите сорте
и хибриди пољопривредних култура у локалу. Тренутно,
територију града Бора од стручних служби покрива
једино Пољопривредна саветодавна и стручна служба
Неготин, чији нам се капацитет чини недовољним за
потребан ниво едукације (првенствено у смислу
квантитета, тј. едукације су квалитетне, али недовољно
честе) пољопривредника у Бору. Повремено, предавања
из области пољопривреде организују локална удружења
пољопривредника, првенствено пчелари, који ангажују
локалне и предаваче са стране. Са друге стране, постоји
неколико емисија о аграру на различитим телевизијским
станицама, које се емитују седмично, а у порасту је и
коришћење интернета за едукацију/информисање,
првенствено међу млађом популацијом. Одређену
саветодавну помоћ дају и радници у пољопривредним и
ветеринарским апотекама, приватни ветеринари, као и
дипломирани инжењери пољопривреде запослени у
Градској управи града Бора.
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА И ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА
Табела 1. Мере директних плаћања

Редни
број

Назив мере

Шифра
мере

1

Регреси

100.1

УКУПНО

Планирани буџет за Износ постицаја по Износ подстицаја Максимални износ
текућу годину без
јединици мере по кориснику (%)
подршке по
пренетих обавеза (у (апсолутни износ у (нпр. 30%, 50%,
кориснику(акоје
РСД)
РСД)
80%)
дефинисан) (РСД)

5.500.000,00

2.500,00

100

Пренете
обавезе

0,00

0,00

Максимални износ
подршке по
кориснику (акоје
дефинисан) (РСД)

Пренете
обавезе

5.500.000,00

Табела 2. Мере кредитне подршке

Редни
број

Назив мере

Шифра
мере

Планирани буџет за Износ постицаја Износ подстицаја
текућу годину без појединици мере по кориснику (%)
пренетих обавеза (у (апсолутни износ у (нпр. 30%, 50%,
РСД)
РСД)
80%)

УКУПНО
Табела 3. Мере руралног развоја
Износ
Планирани буџет за
Максимални
подстицаја по
текућу годину без
износ подршке по
кориснику (%)
пренетих обавеза (у
кориснику (ако је
(нпр. 30%, 50%,
РСД)
дефинисан) (РСД)
80%)

Редни
број

Назив мере

Шифра
мере

1

Инвестиције у физичку имовину
пољопривредних газдинстава

101

28.350.000,00

60

0,00

0,00

2

Успостављање и јачање удружења у
области пољопривреде

102

800.000,00

100

0,00

0,00

3

Управљање ризицима

104

1.500.000,00

100

0,00

0,00

4

Одрживо коришћење пољопривредног
земљишта

201.1

350.000,00

100

0,00

0,00

5

Унапређење економских активности на
селу кроз подршку непољопривредним
активностима

302

5.000.000,00

60

0,00

0,00

6

Економске активности у циљу подизања
конкурентности у смислу додавања
вредности кроз прераду као и на увођење
и сертификација система безбедности и
квалитета хране, органских производа и
производа са ознаком географског
порекла на газдинствима

304

500.000,00

60

0,00

0,00

УКУПНО

36.500.000,00

Пренете
обавезе
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Табела 4. Посебни подстицаји

Редни
број

Назив мере

1

Подстицаји за
промотивне
активности у
пољопривреди и
руралном развоју

Износ
Максимални износ
Планирани буџет за Износ постицаја
подстицаја по
подршке по
Шифра текућу годину без по јединици мере
кориснику (%)
кориснику
мере
пренетих обавеза (у (апсолутни изос
(нпр. 30%, 50%, (ако је дефинисан)
РСД)
у РСД)
80%)
(РСД)

402

УКУПНО

3.000.000,00

0,00

100

0,00

Пренете
обавезе

0,00

3.000.000,00

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

Редни
број

Назив мере

Шифра
мере

Планирани буџет за Износ постицаја Износ подстицаја
текућу годину без појединици мере по кориснику (%)
пренетих обавеза (у (апсолутни износ у (нпр. 30%, 50%,
РСД)
РСД)
80%)

Максимални износ
подршке по
кориснику (акоје
дефинисан) (РСД)

Пренете
обавезе

УКУПНО
Табела 6. Табеларни приказ планираних финансијских средстава
Буџет

Вредност у РСД

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

45.000.000,00

Планирана средства за директна плаћања
Планирана средства за кредитну подршку

5.500.000,00

Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја

36.500.000,00

Планирана средства за посебне подстицаје

3.000.000,00

0,00

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

0,00

Пренете обавезе

0,00

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

добробити животиња, заштите на раду, увођењу нових
технологија и иновација, отварање нових тржишних
могућности и очувању производње традиционалних
производа;
Информисање корисника о могућностима које пружа
Програм подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја:
Конкурс путем кога ће се додељивати средства из Програма
објавиће се на интернет страници града Бора, огласним
таблама месних канцеларија и месних заједница Брезоник и
Брестовачка бања (градске месне заједнице у којима постоји
пољопривредна производња), евентуално и у локалном листу.
Информације ће моћи да се добију и у Градској управи, у
канцеларији за пољопривреду (6.спрат, број 64) током радног
времена и путем телефона 030/423-255 локал 164. Конкурс ће
трајати најмање месец дана. Обавештавање јавности о
постојању
конкурса
обављаће
се
путем
локалних/регионалних електронских медија у виду
оглашавања, саопштења и гостовања у програму, као и
одржавањем презентација/трибина у селима града Бора.
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Мониторинг и евалуација:
Комисија за спровођење конкурса пратиће реализацију
програма, односно утрошак предвиђених средстава. На
терену ће вршити контролу, односно записнички ће
констатовати
реализацију
и
наменску
употребу
субвенционисаних инвестиција.
II. ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА
2.1. Назив и шифра мере: 100.1 Регреси
2.1.1. Образложење: У складу са Законом о подстицајима у
пољопривреди и руралном развоју (Сл. гласник РС 10/13,
142/14, 103/15 и 101/16), АП и ЈЛС могу да утврђују мере које
се односе на директна плаћања за премију осигурања за
усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње,
као и регресе за репродуктивни материјал и то за вештачко
осемењавање. Ова мера је у складу са националном
Стратегијом пољопривреде и руралног развоја 2014.- 2024.
Обзиром да је број говеда као и број свиња на територији
града Бора у константном опадању, у циљу унапређења
производње млека, а делом и меса, потребно је константно
унапређивати расни састав, што се првенствено постиже
вештачким осемењавањем говеда и свиња семеном
одабраних, квалитетних бикова/нерастова. Град Бор
субвенционише вештачко осемењавање говеда која се гаје на
територији исте, последњих осам година, што је довело до
резултата да се све јунице и краве вештачки осемењавају, а
тиме се приметно променио расни састав говеда што је
побољшало производне особине говеда.
2.1.2. Циљеви мере: Мера представља пре свега подршку
развоју и повећању продуктивности у целокупној
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пољопривредној производњи на територији града Бора.
Циљеви мере су побољшање расног састава у сточарству,
односно побољшање производних особина говеда (млечност,
квалитет и количина меса и здравствено стање), као и
производних особина свиња, што за коначни резултат има
повећање конкурентности
говедарске
и
свињарске
производње.
2.1.3. Веза мере са националним програмима за рурални
развој и пољопривреду: Ова мера је у складу са Законом о
подстицајима у пољопривреди и руралном развоју и
Националним програмом за пољопривреду за период 20182020 године.
2.1.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници су физичка
лица регистрована у Регистру пољопривредних газдинстава у
складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју.
2.1.5. Економска одрживост: За реализацију ове мере није
потребно подносити бизнис план или пројекат о економској
одрживости улагања
2.1.6. Општи критеријуми за кориснике: Да је уписан у
Регистар пољопривредних газдинстава у складу са
Правилником о начину и условима уписа и вођења регистра
пољопривредних газдинстава, да има активни статус, да је
седиште на територији града Бора, да се грла узгајају на
територији града Бора и потписана изјава да не постоји захтев
за исто улагање у другим јавним фондовима.
2.1.7. Специфични критеријуми: За сваку вештачки
осемењену краву се у току календарске године може
остварити само једна субвенција, као и за сваку вештачки
осемењену свињу, за захтеве поднете у периоду од
објављивања јавног позива до 15.12. 2020.године,

2.1.8. Листа инвестиција у оквиру мере:
Шифра инвестиције

Назив инвестиције
Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)

100.1.1

2.1.9. Критеријуми селекције:
Редни број
1

Тип критеријума за избор
Да/Не
За ову меру не постоји селекција корисника тј. мера се спроводи до утрошка предвиђених средстава
не
редом пристизања захтева.

Бодови

2.1.10. Интензитет помоћи: Укупан износ регреса за репродуктивни материјал- вештачко осемењавање говеда износи 4.000.000
динара, а износ по приплодном грлу 2.500,00 динара, односно до 100% цене осемењавања. Укупан износ регреса за репродуктивни
материјал-вештачко осемењавање свиња износи 1.500.000 динара, а износ по приплодном грлу 2.500,00 динара, односно до 100%.
2.1.11. Индикатори/показатељи:
Редни број Назив показатеља
1

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

2.1.12. Административна процедура: Право на средства
овог Програма корисници могу остварити подношењем
захтева Градској управи града Бора - Одељењу за привреду и
друштвене делатности, у року до 6 месеци од дана
испостављања рачуна за извршено вештачко осемењавање
говеда , односно у року од 3 месеца од дана испостављања
рачуна за извршено вештачко осемењавање свиња, након чега
се не може остварити право на ову субвенцију. Захтеви се
подносе Градској управи града од дана објављивања јавног
позива града Бора до 15.12.2020. године. Уз захтев (образац
се може преузети на писарници Градске управе града Бора
или са званичног сајта града Бора) се подноси следећа
документација: 1) извод из Регистра пољопривредних
газдинстава (подаци о пољопривредном газдинствуфотокопија) или евентуално потврда о активном статусу у
Регистру пољопривредних газдинстава (фотокопија; само у
случају да је у пасошу за говеда уписано име носиоца
Регистрованог пољопривредног газдинства) из текуће године,

евентуално из претходне године у случају да је захтев поднет
пре истека рока за обнову регистрације пољопривредног
газдинства у текућој години; 2) доказ о власништву над грлом
које је вештачки осемењено (фотокопија обе стране пасоша
или извод из Централног регистра - подаци о животињи); 3)
рачун за извршену услугу вештачког осемењавања фотокопија картона (потврде) за вештачко осемењавања
говеда не старији од 6 месеци; рачун за извршену услугу
вештачког осемењавања - фотокопија картона (потврде) за
вештачко осемењавања свиња не старији од 3 месеци. На
картону (потврди) ветеринар је у обавези да упише ознаку
свиње, број регистрованог пољопривредног газдинства, датум
и цену осемењавања; 4) фотокопија картице са називом банке
и бројем рачуна Регистрованог пољопривредног газдинства
(у случају да није приложен извод-подаци о пољопривредном
газдинству). О признавању наведеног права у првом степену
решава Градска управа града Бора. Против првостепеног
решења може се изјавити жалба Градском већу града Бора.
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Поступак за остваривање овог права води се по одредбама
Закона о општем управном поступку. Исплату из буџета по
донетим решењима, врши Градска управа града Бора Одељење за финансије, на текуће рачуне корисника. Ради
информисања потенцијалних корисника Градска управа града
Бора је у обавези да објави Јавни позив на званичној интернет
страни града Бора, а може и у другим локалним средствима
јавног информисања.
2.2. Назив и шифра мере: 101 Инвестиције у физичку
имовину пољопривредних газдинстава
2.2.1. Образложење:
Основне
карактеристике
пољопривредног сектора на територији града Бора
произилазе из неповољне структуре пољопривредних
газдинстава, уситњених поседа, малог броја грла стоке у
пољопривредним газдинствима као и слабе примене
савремених технологија. Перманентан је недостатак
квалитетних количина пољопривредних производа, посебно
меса, воћа и поврћа и других производа који би се користили
првенствено за покривање локалних и регионалних потреба.
Један од веома битних узрока недовољне конкурентности
борске пољопривреде јесте ниска продуктивност која
произилази и из недовољне техничке и технолошке
опремљености
газдинстава.
Постојећа
механизација
пољопривредних произвођача је застарела због неповољног
економског и социјалног стања и нису у могућности да сами
обезбеде довољно средстава за модернизацију производње.
Повећањем расног сточног фонда и заснивањем нових
производних засада на пољопривредним газдинствима
могуће је побољшати конкурентност пољопривредних
газдинстава.
Преглед по секторима
Сектор – Млеко
Говедарство је најразвијенија сточарска производња, иако се
у задњих 30 година број грла крупне стоке смањује.
Говедарска производња је фокусирана на производњу млека.
Постоји мали број газдинстава са више од 10 музних крава. У
већини случајева, пољопривредна домаћинства имају 1-3
музних крава.Просечна млечност крава је 10-15 л млека на
дан. Мужа је углавном ручна или малим покретним
машинским музилицама. Највећа газдинства имају
лактофризе. Већина тих газдинстава нема сталних тржишних
вишкова млека. Квалитет млека, које се предаје млекарама,
најчешће није екстра класе. Побољшањем складиштења и
хлађења млека може се побољшати конкурентност и квалитет
производа. Интервенције у оквиру ове мере ће бити усмерене
на подршку сектору како би се побољшао расни састав стада,
повећао број квалитетних приплодних грла, а тиме и
повећала производња по грлу уз оптимизацију трошкова
производње.
Сектор - Месо
Сектор производње меса карактерише релативно мали број
мешовитих фарми које производе млеко и месо. У граду Бору
нема великих газдинстава специјализованих за овчарство и
свињарство у смислу производње меса, а доминира
традиционални систем узгоја. Фарме које производе месо
нису специјализоване, не користе правилно пашњаке и
квалитет искоришћења сточне хране није задовољавајући.
Интервенције у оквиру ове мере ће бити усмерене на
подршку сектору како би се повећао број квалитетних
приплодних оваца и крмача, а тиме повећала и производња
квалитетног приплодног подмладка и производња производа
овчарства.
Сектор - Воће, грожђе, поврће и цвеће
Укупна површина града Бора је 85348 ха, од чега
пољопривредно земљиште чини 39293 ха (46 %). Структуру
биљне производње сеоског подручја града Бора карактерише
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велика хетерогеност, производи се махом за сопствене
потребе и мањим делом за тржиште, што је последица
уситњености сеоског поседа, недовољне едукације и
недовољне примене савремене технологије производње.
Плодне пољопривредне површине постепено се смањују и
услед урбаног развоја (ширење насеља, саобраћајница. На
територији града Бора постоје релативно повољни услови за
узгој воћа, првенствено језграстог и коштичавог. На
наведеном подручју се за воћњаке користи 524 ха.
Доминантне воћарске врсте су шљива, а затим јабука.
Воћњаци су углавном малих површина (пар до десетак ари),
са екстензивном производњом и ниским просечним
приносима. Већина производа се користи за сопствену
потрошњу, у свежем стању или за прераду (првенствено у
ракију, а затим у џем, слатко, компот и др.), а мањи део се
прода на зеленој пијаци у Бору. Врло мали део производње
продаје се изван територије града Бора, нпр. хладњачама. За
виноградарство такође постоје релативно повољни услови.
На наведеном подручју се за винограде користи 148 ха.
Начин узгоја је у већини случајева традиционалан (уз колац),
а највише се гаји сорта вијала, а затим шпањолка, тако да уз
недовољно познавање технологије производње и недостатак
квалитетне опреме, ни просечан квалитет произведеног вина
(већина произведеног грожђа се преради у вино за сопствену
употребу) није на завидном нивоу. Интервенције у оквиру ове
мере ће бити усмерене на подршку сектору за инвестициона
улагања
произвођача
приликом
заснивања
нових
производних засада што ће уз редовну примену савремене
агротехнике давати високе, квалитетне и стабилне приносе.
Сектор: остали усеви (житарице, индустријско, ароматично и
зачинско биље и др)
Техничка опремљеност газдинства, односно механизација
која се користи у ратарству је застарела, посебно са
становишта заштите животне средине. У складу са горе
наведеним проблемима, постоји потреба да се кроз ову меру
утиче на повећање приноса, побољшање агро-технологије,
као и модернизацију складишних капацитета ратарских
газдинстава у наредном периоду, као и примену добре
пољопривредне праксе. Интервенције у оквиру ове мере ће
бити усмерене на подршку сектору за инвестициона улагања
произвођача у нове механизације и прикључне машине.
Сектор: Пчеларство
Систем гајења пчела је релативно екстензиван, са малим
бројем кошница по домаћинству, али има и великих
произвођача са више од 100 кошница. Просечан принос меда
по кошници је такође веома мали и креће се око 15 кг по
кошници годишње. Последњих година присутан је тренд
раста броја кошница у граду Бору, као и интензивније
активности пчеларских удружења. Главни проблеми у
пчеларству су нестандардизован квалитет меда као и
непостојање стабилног тржишта за откуп тржишних вишкова.
Интервенције у оквиру ове мере ће бити усмерене на
подршку сектору за инвестициона улагања произвођача у
потребну опрему односно модернизовање производње чиме
ће се повећати и квалитет и квантитет производа.
2.2.2. Циљеви мере:
Општи циљеви:
Повећањем броја квалитетних говеда и оваца доћи ће до
повећања обима производње (млеко, месо) и раста
продуктивности и квалитета производа уз смањење трошкова
производње, што ће се позитивно одразити на приходе
пољопопривредних газдинстава, а самим тим и на њихов
економски и социјални статус.
Специфични циљеви по секторима:
Сектор- Млеко - Унапређење производње по приплодном
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грлу; подстицање производње квалитетног приплодног
укрупњавање газдинства која се баве сточарском
производњом.
Сектор-Месо - Повећање ефикасности, конкурентности и
одрживости производње меса на малим и средњим
газдинствима; унапређење квалитета меса у складу са
националним ветеринарским стандардима и укрупњавање
газдинства која се баве сточарском производњом; унапређење
механизације на газдинствима. Сектор-Воће, грожђе, поврће
и цвеће - Повећање површина под интензивним засадима;
побољшање квалитета машина и опреме ради смањења
губитака у току и након бербе; повећање површина у
заштићеном простору
Сектор: Остали усеви (житарице, уљарице, шећерна репа) Унапређење стања механизације на газдинставима; повећање
наводњаваних површина
Сектор - Пчеларство - Повећање производње пчеларских
производа; повећање прихода у домаћинствима која се баве
пчеларском производњом; повећање степена запослености у
сектору.
2.2.3. Веза мере са националним програмима за рурални
развој и пољопривреду: Ова мера је у складу са
Националним програмом руралног развоја од 2018. до 2020.
године.
2.2.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници су физичка
лица, регистрована у Регистру пољопривредних газдинстава у
складу са Правилником о вођењу регистра пољопривредних
газдинстава и Законом о пољопривреди и руралном развоју.
2.2.5. Економска одрживост: Подносилац захтева не мора
да доказује економску одрживост улагања кроз форму бизнис
плана или пројекта.
2.2.6. Општи критеријуми за кориснике:
Општи услови које корисници треба да испуне да би могли да
користе финансијска средства предвиђена овом мером су :
-Корисник треба да има регистровано пољопривредно
газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава,
са активним статусом;
- Корисник мора да буде са пребивалиштем и производњом
на територији града Бора;
- Корисник за инвестицију за коју подноси захтев, не сме
користити подстицаје по неком другом основу (субвенције,
подстицаји, донације), односно иста инвестиција не може
бити предмет другог поступка за коришћење подстицаја;
-Корисник мора да испуни доспеле обавезе по раније
одобреним захтевима финансираним из средстава буџета
града Бора; -Инвестиције реализоване од 01. јануара 2020.
године до завршетка конкурса сматраће се прихватљивим за
подношење захтева за остваривање подстицајних средстава;
- Подносилац захтева као доказ куповине мора приложити:
рачун (фактура) која гласи на име и извод или налог за
плаћање оверен од стране банке ако је плаћање извршено
безготовински, или рачун (фактура) која гласи на име и
фискални исечак ако је плаћање извршено готовински;
-Да наменски користи и не отуђи нити да другом лицу на
коришћење инвестицију која је предмет захтева у периоду од
5 година од дана набавке опреме, машине и механизације;
-У случају када корисник није власник катастарских парцела
које су предмет инвестиције за коју се подноси захтев,
неопходно је да на њима има право закупа, односно
коришћења на основу уговора закљученог са закуподавцем;
-Добављач и подносилац захтева не представљају повезана
лица при чему се повезаним лицима, у смислу овог Програма,
сматрају: носилац и чланови породичног пољопривредног
газдинства, супружници, ванбрачни партнери, крвни
сродници у правој линији, крвни сродници у побочној линији
закључно са трећим степеном сродства, сродници по тазбини
до другог степена сродства, усвојилац и усвојеник, лица
између којих је извршен пренос управљачких права и лица
која су повезана у смислу закона којим се уређује порез на
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подмладка, као и повећање бројног стања у сточарству и
добит правних лица;
2.2.7. Специфични критеријуми:
Сектор-Млеко:
У сектору производње млека прихватљиви корисници треба
да:
- у РПГ имају пријављен сточни фонд (податке о врсти
животиња и броју газдинства (ХИД) на којима се држе или
узгајају)
- имају у свом власништву , односно у власништву члана
регистрованог пољопривредног газдинства. 1-19 млечних
крава
- у случају набавке нових машина и опреме за наводњавање,
имају у свом власништву, односно у власништву члана
регистрованог пољопривредног газдинства максимално до
100 млечних крава.
- у случају када се ради о набавци квалитетних приплодних
грла, на крају инвестиције имају у свом власништву, односно
у власништву члана регистрованог пољопривредног
газдинства; 3-100 квалитетних приплодних грла говеда
млечних раса, односно 10-300 квалитетних приплодних грла
оваца.
Сектор-Месо:
Прихватљиви корисници треба да:
- у РПГ имају пријављен сточни фонд (податке о
одговарајућој врсти животиња и броју газдинства (ХИД) на
којима се држе или узгајају,
- у регистру објеката, односно одобрених објеката (у складу
са посебним прописом којим се уређује регистрација,
односно одобравање објеката за узгој, држање и промет
животиња) имају регистроване, односно одобрене објекте са
капацитетима за тов/узгој: мање од 20 јунади и/или мање од
150 грла оваца/коза и/или мање од 30 крмача и/или мање од
100 товљеника свиња у турнусу и/или од 1.000-3.999 бројлера
у турнусу,
- у случају када се ради о набавци квалитетних приплодних
грла, на крају инвестиције имају у свом власништву, односно
у власништву члана регистрованог пољопривредног
газдинства: 5-100 крава товних раса, или 10-300 грла
оваца/коза, или 10-400 грла свиња,
- Субвенционисаће се куповина искључиво уматичених
оваца, (укључујући двиске, са документом који доказује да су
грла уматичена) од регистрованих произвођача приплодних
грла, увозника приплодних грла, земљорадничких задруга и
регистрованих пољопривредних газдинстава, а подносилац
захтева може бити пољопривредно газдинство у активном
статусу са седиштем на територији града Бора, под условом
да се и узгој одвија на територији града Бора,
- Да подносилац захтева, квалитетне приплодне овце/крмаче
које су предмет захтева, користе за даљу репродукцију на
свом газдинству најмање 2 године од дана набавке,
- Субвенционисаће се куповина најмање 10 приплодних грла
оваца и куповина најмање 1 приплодне крмаче.
Сектор-Воће, грожђе, поврће и цвеће:
Прихватљиви корисници треба да:
-у РПГ имају уписано пољопривредно земљиште под
производњом одговарајућих биљних култура,
- имају мање од 2 ха јагодичастог воћа, односно мање од 5 ха
другог воћа, односно 0,1-50 ха цвећа., односно 0,2-100 ха
винове лозе,
- у случају подизања нових или обнављања постојећих
(крчење и подизање) производних (са наслоном) и матичних
засада воћака и винове лозе, имају, на крају инвестиције: 0,150 ха јагодастих врста воћака, 0,3-100 ха другог воћа, 0,2-100
ха винове лозе,
- субвенционисаће се куповина садног материјала од
регистрованих произвођача/прометника садног материјала
односно корисник треба да достави доказ да је набавио
сертификовани садни материјал,
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- конкурисати се може за куповину најмање 100 садница
живића јагоде при чему је максимални износ субвенције по
кориснику до 150.000 динара. Рачун, односно плаћање, мора
бити извршено у 2020. години,
- право на субвенционисање куповине квалитетног садног
материјала воћа и винове лозе имају пољопривредна
газдинства под условом да се засади формирају на територији
града Бора на парцели која је у власништву носиоца или
члана РПГ или на парцели која је узета у закуп на период од
минимум до 31.12.2025. године,
- имају мање од 0,5 ха пластеника или мање од 3 ха
производње поврћа на отвореном простору.
Сектор-Остали усеви:
- Прихватљиви корисници треба да:
- у РПГ имају уписано пољопривредно земљиште под
производњом одговарајућих биљних култура,
- имају до 50 ха под осталим усевима, односно до 100 ха под
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воћака односно 500 садница/калема винове лозе или 1.000
осталим усевима за инвестиције усмерене за набавку машина
и опреме за наводњавање,
- предметну инвестицију не могу отуђити најмање 5 година
од датума куповине. - право на средства овог Програма
корисници могу остварити подношењем захтева Градској
управи града Бора - Одељењу за привреду и друштвене
делатности, након куповине опреме и машина до утрошка
средстава. - рачун, односно плаћање, мора бити извршено у
2020. години.
Сектор-Пчеларство
Прихватљиви корисници треба да имају 5-500 кошница
пријављених у Централној бази података о обележавању
животиња код Управе за ветерину. Субвенционисаће се
куповина нове опреме која се не може отуђити најмање 3
године.

2.2.8. Листа инвестиција у оквиру мере:
Шифра инвестиције Назив инвестиције
101.1.1

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

101.1.3

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

101.2.1

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

101.2.3

Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, полутечног и течног стајњака (транспортери за стајњак;
уређаји за мешање полутечног и течног стајњака; пумпе за пражњење резервоара; сепаратори за полутечни и
течни стајњак; машине за пуњење течног стајњака

101.4.1

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

101.4.2

Подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу

101.5.1

Машине за примарну обраду земљишта

101.5.6

Машине за заштиту биља

101.5.7

Машине за убирање односно скидање усева

101.5.10

Машине и опрема за наводњавање усева

101.6.2

Набавка опреме за пчеларство

2.2.9. Критеријуми селекције:
Редни
број

Тип критеријума за избор

Да/Не

Бодови

1

Носилац РПГ је лице евидентирано као незапослено у НСЗ

да

3

2

Носилац РПГ је обвезник фонда ПИО за пољопривреднике

да

5

3

Члан РПГ је лице евидентирано као незапослено у НСЗ (бодује се сваки члан)

да

2

4

Члан РПГ је обвезник фонда ПИО за пољопривреднике (бодује се сваки члан)

да

4

2.2.10. Интензитет помоћи: Износ подстицаја за све
инвестиције износи до 60% од вредности инвестиција.
Субвенционисаће се куповина јуница у укупном износу до
3.000.000 динара, при чему је максимални износ субвенције
по кориснику до 300.000,00 динара.
Субвенционисаће се куповина опреме за мужу, хлађење и
чување млека на фарми, укључујући све елементе, материјале
и инсталације у укупном износу до 500.000 динара а
максимални износ субвенције по кориснику износи до 50.000

динара.
Субвенционисаће се куповина нових машина и опрема за
руковање и транспорт чврстог, полутечног и течног стајњака
у укупном износу до 1.200.000 динара, а максимални износ
субвенције по кориснику износи до 120.000 динара.
Субвенционисаће се куповина приплодних грла оваца, које се
користе за производњу меса у укупном износу до 3.000.000
динара, при чему је максимални износ субвенције по
кориснику до 300.000,00 динара. Субвенционисаће се
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куповина приплодних грла свиња које се користе за
производњу меса у укупном износу до 1.200.000 динара, при
чему је максимални износ субвенције по кориснику до
60.000,00 динара. Субвенционисаће се подизање нових или
обнављање постојећих (крчење и подизање) вишегодишњих
засада воћака, хмеља и винове лозе у укупном износу до
3.000.000 динара, при чему је максимални износ субвенције
по кориснику до 150.000,00 динара.
Субвенционисаће се подизање и опремање пластеника за
производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу у
укупном износу до 2.700.000 динара, при чему је максимални
износ субвенције по кориснику до 150.000,00 динара.
Субвенционисаће се куповина нових машина за примарну
обраду земљишта у укупном износу до 3.000.000 динара, а
максимални износ субвенције по кориснику износи до
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120.000 динара.
Субвенционисаће се куповина нових машина за заштиту
биља у укупном износу до 2.000.000 динара, а максимални
износ субвенције по кориснику износи до 120.000 динара.
Субвенционисаће се куповина нових машина за убирање
односно скидање усева, у укупном износу до 2.500.000
динара, а максимални износ субвенције по кориснику износи
до 120.000 динара.
Субвенционисаће се куповина нових машина, уређаја и
опреме за наводњавање усева у укупном износу до 3.000.000
динара, при чему је максимални износ субвенције по
кориснику до 150.000,00 динара. Субвенционисаће се
куповина нове опреме за пчеларство у укупном износу до
3.250.000 динара, при чему је максимални износ субвенције
по кориснику до 100.000 динара.

2.2.11. Индикатори/показатељи:
Редни број
1

Назив показатеља
Укупан број подржаних захтева

2

Број набављених грла

3

Број газдинстава која су модернизовала производњу

4

Површина под новим вишегодишњим засадима

5

Површине под заштићеним просторима-пластеницима

6

Површине под системима за наводњавање

2.2.12. Административна процедура: Мера ће бити
спроведена од стране Градске управе града Бора, Одељења за
привреду и друштвене делатности. Град Бор ће на основу
Програма, као и буџета расписати Јавне позиве (конкурсе) за
подношење захтева. Комисија ће примљене захтеве
проверити и захтеви који испуњавају услове и прихватљиви
су биће финансирани до висине срестава према позиву за
подношење захтева. Захтеви ће се подносити од стране
корисника на обрасцима (образац се може преузети на
писарници Градске управе града Бора или са званичне
интернет странице/сајта града Бора), у складу са условима и
потребном документацијом који ће бити дефинисани Јавним
позивом или Конкурсом. Детаљне административне провере
се спроводе пре одобравања захтева ради утврђивања да ли је
потпун, поднет на време и да ли су услови за одобравање
захтева испуњени. Захтеви који стигну комплетни,
благовремено и у складу са условима Конкурса ће бити
прегледани по редоследу њиховог пристизања. Након обраде
захтева средства ће бити одобрена корисницим који
испуњавају услове до утрошка средстава.
2.3. Назив и шифра мере: 102 Успостављање и јачање
удружења у области
Пољопривреде
2.3.1. Образложење: Овом мером се унапређује рад
постојећих
пољопривредних
задруга
и
удружења.
Пољопривредни произвођачи на територији града Бора
ослањају се на традиционална знања и вештине. У циљу
повећања продуктивности / конкурентности производње
неопходна је перманентна едукација пољопривредних
произвођача и усвајање нових знања. Пољопривредни
произвођачи и сеоско становништво све теже успевају да
самостално, без икакве стручне помоћи примењују иновације
у производњи, пласману, развоју непољопривредних
делатности, маркетингу и другим активностима везаним за
развој руралних средина. На недостатак знања и додатних
вештина код сеоског становништва упућују и подаци да
укупан број лица која имају само пољопривредно искуство
стечено праксом је 2828 лица, а лица која имају курсеве из
области
пољопривреде
8
лица,
са
завршеном
пољопривредном школом 16 лица, са другом средњом
школом 612 лица, са пољопривредном вишом школом или
факултетом 28 лица, са другом вишом школом или

факултетом
72
лица.
Удружења
пољопривредних
произвођача, удружења грађана која су основана ради
обављања промотивних и непољопривредних делатности за
развој села су битни носиоци едукативних и информативно
промотивних активности у руралним срединама. Ова мера је
у складу са националном Стратегијом пољопривреде и
руралног развоја 2014.-2024. Облици стицања нових знања стручно оспособљавање и активности стицања вештина и
показне активности биће усмерене на пољопривредне
произвођаче, сеоско становништво и на стручњаке локалног
агросектора, из свих пољопривредних и непољопривредних
области, који ће резултате стручног усавршавања користити
за даљи рурални развој на подручју града Бора.
2.3.2. Циљеви мере: Општи циљеви: унапређење рада
постојећих организација произвођача и прерађивача; развој
пољопривреде и руралних подручја заснован на знању;
функционално повезивање свих актера локалног агросектора;
повећање доступности и квалитета знања, унапређење
социјалне и економске инклузије малих и средњих
газдинстава и микропредузећа у руралним срединама;
одрживи
развој;
заштита
ресур-са;
побољшање
биодиверзитета и смањење миграције становништва;
Специфични циљеви: повећање нивоа стручног знања и
вештина сеоског становништва; примена нових технологија и
иновација; техничко и кадровско унапређење институција
укључених у систем креирања и трансфера знања;
проширење понуде образовних и тренинг програма свих
нивоа и типова образовања; јачање капацитета за прихватање
знања кроз развијање свести и мотивисаности за
образовањем.
2.3.3. Веза мере са националним програмима за рурални
развој и пољопривреду: Ова мера је комплементарна са
мерама Националног програма за пољопривреду за период
2018-2020 године.
2.3.4. Крајњи корисници: Активна удружења уписана у
регистар привредних субјеката са седиштем на територији
града Бора, која у свом статуту имају циљеве који се тичу
области пољопривредне производње.
2.3.5. Економска одрживост: За реализацију ове мере није
потребно подносити бизнис план или пројекат о економској
одрживости улагања.
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2.3.6. Општи критеријуми за кориснике:
- Корисник мора да је уписан у одговарајући регистар и да
има седиште на подручју града Бора.
- На субвенционисање немају право земљорадничке задруге
и удружења која нису испунила уговорне обавезе из раније
спроведених конкурса по Програму подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја за
подручје територије града Бора у претходним годинама.
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- Потписана изјава да не постоји захтев за исто улагање у
другим јавним фондовима.
2.3.7. Специфични критеријуми: Не постоје специфични
критеријуми
2.3.8. Листа инвестиција у оквиру мере: Не постоји листа
инвестиција у оквиру мере

2.3.9. Критеријуми селекције:
Редни број
1

Тип критеријума за избор
Удружење/задруга до 20 чланова

Да/Не
да

Бодови
1

2

Удружење/задруга од 20 до 30 чланова

да

2

3

Удружење/задруга од 30 до 40 чланова

да

3

4

Удружење/задруга од 40 до 50 чланова

да

4

5

да
да

5

6

Удружење/задруга од 50 до 60 чланова
Удружење/задруга од 60 до 70 чланова

7

Удружење/задруга од 70 до 90 чланова

да

7

8

Удружење/задруга преко 90 чланова

да

8

6

2.3.10. Интензитет помоћи: Конкурисати се може за субвенционисање одржавања предавања/едукације из области пољопривреде
у укупном износу до 500.000 динара, при чему је максимални износ субвенције по једном предавању до 30.000 динара тј. до 100%
вредности инвестиције, а максималан износ субвенције по кориснику до 100.000 динара.
Индикатори/показатељи:

2.3.11.

Редни број Назив показатеља
Укупан број одржаних едукација/радионица
1
2

Број едукованих пољопривредника

2.3.12. Административна процедура: Мера ће бити
спроведена од стране Градске управе града Бора, Одељења за
привреду и друштвене делатности. Град Бор ће на основу
Програма, као и буџета расписати Јавне позиве (конкурсе) за
подношење захтева. Комисија ће примљене захтеве
проверити и захтеви који испуњавају услове и прихватљиви
су биће финансирани до висине срестава према позиву за
подношење захтева. Захтеви ће се подносити од стране
корисника на писарници, на обрасцима (образац се може
преузети на писарници Градске управе града Бора или са
званичне интернет странице/сајта града Бора),у складу са
условима и потребном документацијом који ће бити
дефинисани Јавним позивом или Конкурсом. Конкурс ће
трајати најмање 1 месец. Комисија ће по истеку конкурса (у
року до 10 дана) вршити отварање благовремено приспелих
пријава, проверу документације и рангирање на основу
задатих критеријума. На основу ранг листе, начелник Градске
управе Бор, донеће одлуку о додели субвенција, која ће бити
објављена на огласној табли града Бора и на коју подносиоци
пријава могу уложити жалбу у року до 8 дана, по којој
одлучује Градско веће града Бора. Након коначности одлуке,
Градска управа Бор и корисник субвенције закључују уговор,
на основу кога Одељење за финансије кориснику субвенције
преноси средства на жиро рачун удружења/задруге након
извршене едукације и достављања Одељењу за финансије
доказа о наменски утрошеним средствима. Рок за пренос
средстава кориснику износи до 30 дана од дана достављања
валидне документације Одељењу за финансије. Корисник
субвенције у обавези је да омогући граду Бор контролу
утрошка средстава, односно контролу која је предмет
субвенције. У случају да контрола записнички констатује да
одобрена средства нису наменски утрошена, корисник
субвенције у обавези је да иста врати буџету града Бора.

2.4. Назив и шифра мере: 104 Управљање ризицима
2.4.1. Образложење:
Пољопривредно
производни
потенцијал: земљиште, усеви, сточни фонд, механизација,
објекти и др., потенцијално су угрожени од елементарних
непогода (поплаве, суша, град, пожар и сл.). Превенцијом и
улагањем у заштиту од елементарних непогода увелико се
могу спречити или смањити штете од последица
елементарних непогода. На територији града Бора учестале
су елементарне непогоде изазване олујним ветром и градом.
Услед немогућности да се градоносни облаци разбију
ракетама којих нема довољно, уназад већ пар година, Бор и
околна села трпе знатне материјалне штете. Из наведеног
разлога јединица локалне самоуправе одлучила је да појача
систем противградне заштите куповином ракета за
противградну заштиту. Планирана Мера има потпуну
оправданост јер се овом мером штити имовина и
пољопривредне површине од елементарних непогода-града.
2.4.2. Циљеви мере: Основни циљ мере је превентивна
заштита пољопривредне производње од елементарне
непогоде-града и смањење ризика од града (који доводи до
губитака у пољопривредној производњи) путем повећања
ефикасности система противградне заштите на територији
града Бора, куповином ракета за противградну заштиту.
2.4.3. Веза мере са националним програмима за рурални
развој и пољопривреду: Није применљиво.
2.4.4. Крајњи корисници: Директни корисник ове мере је
град Бор. Такође директни корисник ове мере је РХМЗРадарски центар на Црном Врху. Индиректни корисник јесте
пре свега физичко лице и правно лице односно рурално
становништво и пољопривредни произвођачи са територији
града који имају земљиште у потенцијално угроженим
подручјима.
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2.4.5. Економска одрживост: Не постоји
2.4.6. Општи критеријуми за кориснике: Не постоје.
2.4.7. Специфични критеријуми: Не постоје.
2.4.8. Листа инвестиција у оквиру мере:
Шифра инвестиције
104.1

Назив инвестиције

Улагање у заштиту од елементарних непогода, неповољних климатских прилика и катастрофалних догађаја

2.4.9. Критеријуми селекције: Не постоје.
2.4.10. Интензитет помоћи: За куповину противградних ракета предвиђен је максималан износ до 1.500.000 динара тј. до 100%
вредности инвестиције
2.4.11. Индикатори/показатељи:
Редни број
1

Назив показатеља
Број купљених противградних ракета

2.4.12.Административна
процедура:
За
куповину
противградних ракета спровешће се јавна набавка у складу са
законом, при чему ће једини критеријум бити најнижа
понуђена цена за тип ракете који одговара лансирним
станицама на територији града Бора. Након куповине
противградне ракете ће бити уступљене без накнаде
противградним станицама на територији града Бора.
2.5. Назив и шифра мере: 201.1 Одрживо коришћење
пољопривредног земљишта
2.5.1. Образложење: На територији града Бора постоје
одређене површине државног пољопривредног земљишта
које је загађено (поред обала Борске реке), односно земљишта
које није погодно за пољопривредну производњу. Такође
постоје и велике површине државног необрадивог (пашњаци)
пољопривредног земљишта лошег квалитета (8. и 7.класа),
које се не користи (нико не напаса стоку). Сврсисходно је
наведена земљишта пошумити, из више разлога: ублажавање
климатских промена, борба против ерозије, производња
дрвне масе.
2.5.2. Циљеви мере:
Општи циљеви: Основни циљеви су стављање у функцију
земљишта које се годинама не користи и за које је
сигурно/вероватно да се неће користити ни у наредном
периоду за пољопривредну производњу. Коришћењем
наведеног земљишта као шумског, тј. пошумљавањем, исто
ће се рационалније користити, тј. производиће се дрвна маса,
ублажаваће се климатске промене и смањиће се
појава/могућност ерозије. Специфични циљеви: Обзиром да

ће се пошумљавати загађено државно пољопривредно
земљиште које се не може користити за производњу хране
исто ће бити стављено у корисну функцију-продукција дрвне
масе, везивање СО2 из атмосфере, ослобађање О2 у
атмосферу и позитиван утицај на локалну микроклиму.
2.5.3. Веза мере са националним програмима за рурални
развој и пољопривреду: Ова мера је у складу са Законом о
пољопривредном земљишту и у складу са Националним
програмом руралног развоја за 2018-2020. годину.
2.5.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници средстава за
пошумљавање
површина
државног
пољопривредног
земљишта су правна лица регистрована за производњу и
промет садница шумског дрвећа и пружања услуга садње.
2.5.5. Економска одрживост: Подносилац захтева не мора
да доказује економску одрживост улагања кроз форму бизнис
плана или пројекта.
2.5.6. Општи критеријуми за кориснике:
1. За набавку садница- да је добављач регистровано правно
лице за производњу, односно промет садница шумског дрвећа
2. За набавку услуге садње - да је пружалац услуге правно
лице регистровано у Агенцији за привредне регистре за
наведену услугу.
2.5.7. Специфични критеријуми: Специфични критеријум
за пошумљавање површина државног пољопривредног
земљишта је најнижа понуђена цена.

2.5.8. Листа инвестиција у оквиру мере:
Шифра инвестиције

Назив инвестиције
Одрживо управљање земљиштем

201.1.1
2.5.9. Критеријуми селекције:
Редни број

Тип критеријума за избор

1

Приликом одабира добављача садница и услуге садње кроз јавну набавку основни критеријум
биће најнижа понуђена цена.

Да/Не

Бодови

не

2.5.10. Интензитет помоћи: За одрживо управљање земљиштем предвиђен је укупан као и максималан износ по кориснику од
350.000 динара тј. до 100% вредности инвестиције.
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2.5.11. Индикатори/показатељи:
Редни број
1

Назив показатеља
Површина пошумљеног земљишта

2.5.12. Административна процедура: За прво пошумљавање
државног пољопривредног земљишта тим састављен од
пољопривредних инжињера, инжињера шумарства и геометра
изласком на терен одабраће одговарајућу парцелу/е
(непогодну/е за пољопривредну производњу, односно ону/е
која ће се рационалније користити као шумско земљиште),
као и врсту/е дрвећа које одговара предметној локацији. На
основу прорачуна (врста и број садница, начин садње) биће
спроведен поступак јавне набавке садница и услуге садње.
2.6. Назив и шифра мере: 302 Унапређење економских
активности на селу кроз подршку непољопривредним
активностима
2.6.1. Образложење:
Рурални
развој
укључује
и
непољопривредне активности које се односе на унапређење
квалитета живота на селу. Овом мером промовише се
унапређење сеоског туризма. Суштина ове мере је
диверзификација доходка кроз развој економских активности
на селу. Ефекат мере требало би да се манифестује кроз
смањивање одласка младих из руралних подручја, смањење
незапослености руралног становништва и повећање прихода
пољопривредних газдинстава.
2.6.2. Циљеви мере:
Специфични циљеви:
- развој туристичких објеката и услуга у руралним
подручјима,
-стварање нових могућности за запошљавање
/самозапошљавање,
- повећање прихода на газдинству.
2.6.3. Веза мере са националним програмима за рурални
развој и пољопривреду: Ова мера је у складу са мерама

Националног програма за пољопривреду за период од 2018 до
2020 године
2.6.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници су физичка
лица - носиоци регистрованог пољопривредног газдинстава.
2.6.5. Економска одрживост: Није потребна.
2.6.6. Општи критеријуми за кориснике:
- Да корисник има регистровано пољопривредно газдинство
уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са
активним статусом и са пребивалиштем на територији града
Бора;
-Да корисник за инвестицију за коју подноси захтев, не сме
користити подстицаје по неком другом основу (субвенције,
подстицаји, донације), односно иста инвестиција не може
бити предмет другог поступка за коришћење подстицаја;
-Да корисник мора да испуни доспеле обавезе по раније
одобреним захтевима финансираним из средстава буџета
града Бора;
-Да наменски користи и не отуђи нити да другом лицу на
коришћење инвестицију која је предмет захтева у периоду од
5 година од дана набавке опреме;
-У случају када није власник објекта неопходно је да има
право закупа, односно коришћења на основу уговора
закљученог са закуподавцем, на период од најмање пет
година почев од календарске године за коју се подноси захтев
за коришћење подстицаја.
2.6.7. Специфични критеријуми:
-Да корисник има регистровано, категорисано сеоско
туристичко домаћинство, или собе, са важећим решењем
издатим од градске управе града Бора.

2.6.8. Листа инвестиција у оквиру мере:
Назив инвестиције

Шифра инвестиције
302.5

Инвестиције у изградњу и/или опремање и стварање нових производа и услуга у руралним подручјима

2.6.9. Критеријуми селекције:
Редни број

Тип критеријума за избор

1

Нема критеријума селекције

Да/Не

Бодови

2.6.10. Интензитет помоћи: Износ подстицаја износи до 60% од вредности инвестиција. Максимални износ субвенције по
кориснику износи до 300.000,00 динара. За ову меру предвиђен је укупан износ до 5.000.000 динара.
2.6.11. Индикатори/показатељи:
Редни број
1

Назив показатеља
Укупан број поднетих захтева

2.6.12.Административна процедура: Унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним
активностима реализоваће се путем Конкурса за избор
корисника. Конкурсом ће се детаљније дефинисати општи и
специфични услови, износ подстицаја, прихватљиви
трошкови, потребна документација, услови коришћења
подстицајних средстава и време трајања конкурса. Пријем
захтева, у складу са конкурсним условима, вршиће писарница
градске управе. У току трајања конкурса, моћи ће да се
поднесе један захтев за коришћење подстицајних средстава.
Детаљне административне провере се спроводе ради

утврђивања да ли је захтев потпун, благовремен и да ли су
услови за одобравање захтева испуњени. Начин реализације
одобрених подстицајних средстава и обавезе корисника
прецизираће се уговором.
На основу ранг листе коју сачињава комисија, начелник
Градске управе града Бора, донеће одлуку о додели
субвенција, која ће бити објављена на огласној табли града
Бора и на коју подносиоци пријава могу уложити жалбу у
року до 8 дана, по којој одлучује Градско веће града Бора.
Након коначности одлуке, Градска управа града Бора и
корисник субвенције закључују уговор.
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Сва лица за које Комисија утврди да нису адекватно
искористили добијена средства из буџета града Бора биће у
обавези да добијена средства са затезном каматом врате
буџета града Бора и биће им ускраћено право конкурисања за
субвенције града Бора у наредних 5 година.
2.7. Назив и шифра мере: 304 Економске активности у
циљу подизања конкурентности у смислу додавања
вредности кроз прераду као и на увођење и
сертификација система безбедности и квалитета хране,
органских производа и производа са ознаком географског
порекла на газдинствима
2.7.1. Образложење: Пољопривредна газдинства често не
могу самостално да остваре довољан ниво доходка, нарочито
на
подручјима
са
ограничењима
за
интензивну
пољопривредну производњу. Као последица, сеоско
становништво мигрира ка урбаним срединама.Ова мера
ствара могућности за самозапошљавање, као и за повећање
вредности примарних производа кроз прераду. Подршком
инвестирању у поменуте активности кроз набавку нове
опреме за пријем воћа, поврћа и грожђа, као и прераду,
пуњење и паковање њихових производа, унапредиће се
конкурентност пољопривредних газдинстава на тржишту.
Повећањем прихода газдинстава унапредиће се њихов
економски положај, а самим тим омогућити бољи квалитет
живота у руралним подручјима и останак млађе популације
на селу. Обзиром да на територији града Бора не постоји
организован откуп већине примарних пољопривредних
производа, прерадом појединих сировина могуће је део истих
пласирати у виду производа вишег степена прераде и
вредности. Наведеним послом се тренутно бави само пар
домаћинстава на територији града, тако да још увек постоји
„простор" на локалном тржишту за нове прерађиваче.
2.7.2. Циљеви мере:
Општи циљеви:
Развој прерађивачке индустрије, чиме се остварује већа
зарада. Побољшање економског статуса пољопривредног
газдинства. Смањење трошкова производње.
Специфични циљеви по секторима:
1.Производња нових производа и продаја на локалном
тржишту;
2.повећање прихода на газдинству;
2.7.8. Листа инвестиција у оквиру мере:
Шифра инвестиције
304.5.3.4
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2.7.3. Веза мере са националним програмима за рурални
развој и пољопривреду: Ова мера је у складу са мерама
Националног програма руралног развоја од 2018 до 2020
године.
2.7.4. Крајњи корисници: физичко лице -носилац
породичног пољопривредног газдинства, у активном статусу,
регистровано у складу са Правилником о регистру
пољопривредних газдинстава.
2.7.5. Економска одрживост: Подносилац захтева не мора
да доказује економску одрживост улагања кроз форму бизнис
плана или пројекта.
2.7.6. Општи критеријуми за кориснике:
-Корисник мора имати регистровано пољопривредно
газдинство у складу са Правилником о регистру
пољопривредних газдинстава,
-Корисник мора да буде са пребивалиштем и производњом
на територији града Бора; -Потписана изјава да не постоји
захтев за исто улагање у другим јавним фондовима,
-Корисник мора да испуни доспеле обавезе по раније
одобреним захтевима финансираним из средстава буџета
града Бора. -Инвестиције реализоване од 01. јануара 2020.
године до завршетка конкурса сматраће се прихватљивим за
подношење захтева за остваривање подстицајних средстава,
- Корисник не сме да отуђи предмет инвестиције за коју је
остварио подстицаје у року од пет година од дана исплате
подстицаја и да се у том периоду предмет наменски корист,
- Добављач и подносилац захтева не представљају повезана
лица при чему се повезаним лицима, у смислу овог Програма,
сматрају: носилац и чланови породичног пољопривредног
газдинства, супружници, ванбрачни партнери, крвни
сродници у правој линији, крвни сродници у побочној линији
закључно са трећим степеном сродства, сродници по тазбини
до другог степена сродства, усвојилац и усвојеник, лица
између којих је извршен пренос управљачких права и лица
која су повезана у смислу закона којим се уређује порез на
добит правних лица.
2.7.7. Специфични критеријуми: У области прераде и
маркетинга производа биљног порекла, прихватљив корисник
треба да:
- у РПГ има уписано пољопривредно земљиште под
производњом биљних култура у сектору производње чији се
производи користе за прераду на газдинству

Назив инвестиције

Набавка опреме за пријем воћа, поврћа и грожђа, као и прераду, пуњење и паковање њихових производа

2.7.9. Критеријуми селекције:
Редни број

Тип критеријума за избор
1

Да/Не Бодови

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

2.7.10. Интензитет помоћи: Износ подстицаја за све инвестиције износи до 60% од вредности инвестиција, у укупном износу до
500.000 динара. Конкурисати се може за куповину нове опреме за пријем воћа, поврћа и грожђа, као и прераду, пуњење и паковање
њихових производа при чему је максимални износ субвенције по кориснику до 150.000,00 динара.
2.7.11. Индикатори/показатељи:
Редни број Назив показатеља
Укупан број подржаних захтева
1
2

Укупна инвестиција у материјална средства

3

Број газдинстава која су модернизовала производњу

20
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2.7.12.Административна процедура: Мера ће бити
спроведена од стране Градске управе града Бора, Одељења за
привреду и друштвене делатности. Град Бор ће на основу
Програма, као и буџета расписати Јавне позиве (конкурсе) за
подношење захтева. Комисија ће примљене захтеве
проверити и захтеви који испуњавају услове и прихватљиви
су биће финансирани до висине срестава према позиву за
подношење захтева. Захтеви ће се подносити од стране
корисника на писарници, на обрасцима (образац се може
преузети на писарници Градске управе града Бора или са
званичне интернет странице/сајта града Бора), у складу са
условима и потребном документацијом који ће бити
дефинисани Јавним позивом или Конкурсом.
2.8. Назив и шифра мере: 402 Подстицаји за промотивне
активности у пољопривреди и руралном развоју
2.8.1. Образложење: Одрживи развој пољопривреде и
руралних подручја захтева да буде заснован на праћењу
нових технологија, стручном усавршавању и константном
трансферу
знања
и
информација.
Пољопривредни
произвођачи и сеоско становништво све теже успевају да
самостално, без икакве стручне помоћи примењују иновације
у производњи, пласману, развоју непољопривредних
делатности, маркетингу и другим активностима везаним за
развој руралних средина. Облици стицања нових знања стручно оспособљавање и активности стицања вештина и
показне активности биће усмерене на пољопривредне
произвођаче, сеоско становништво и на стручњаке локалног
агросектора. Град Бор планира да организује студијска
путовања, посете сајмовима и изложбама у земљи и
иностранству из области пољопривреде.
2.8.2. Циљеви мере: Општи циљеви: Развој пољопривреде и
руралних подручја заснован на знању; Функционално
повезивање свих актера локалног агросектора; Смањење
миграције становништва са циљем да се млади задрже на
селу, да покрену сопствени бизнис и заснују породицу
Специфични циљеви: Повећање нивоа стручног знања и
вештина сеоског становништва организовањем посета
сајмовима и изложбама у земљи и иностранству из области
пољопривреде. Примена нових технологија и иновација.
2.8.3. Веза мере са националним програмима за рурални
развој и пољопривреду: Ова мера је у складу са мерама
Националног програма за пољопривреду за период 20182020. године.
2.8.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници средстава ове
мере су: агенције, предузетници и друга правна лица за
пружање услуга, научне и стручне институције.
2.8.5. Економска одрживост: Није применљиво
2.8.6. Општи критеријуми за кориснике: Корисник мора да
је уписан у одговарајући регистар (Регистар привредних
субјеката, Регистар научно-истраживачких установа).

10. март 2020.
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2.8.7. Специфични критеријуми: Корисници средстава за стручно оспособљавање, активности
стицања вештина и показне активности треба да имају искуство у пружању услуге
2.8.8. Листа инвестиција у оквиру мере:
Шифра инвестиције

Назив инвестиције

402.1

Информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације, студијска путовања

2.8.9. Критеријуми селекције:
Редни број
1

Тип критеријума за избор

Да/Не

Бодови

Нема критеријума селекције.

2.8.10. Интензитет помоћи: Град Бор финансира инвестицију информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације,
2.8.11. студијска путовања до 100% учешћа.
2.8.12. Индикатори/показатељи:
Редни број
1
2

Назив показатеља
Број организованих манифестација, сајмова, изложби и студијских путовања
Број учесника сајмова, студијских путовања

2.8.12. Административна процедура: После утврђеног списка лица за студијско путовање спровешће се законска процедура
за избор најповољнијег понуђача који ће извршити организацију путовања и смештај лица за време студијског путовања.
Избор пружаоца услуге вршиће се у складу са Законом о јавним набавкама.
Табела: Општи подаци и показатељи

III. ИДЕНТИФИКАЦИОНА КАРТА

Назив показатеља

Вредност, опис показатеља

Извор податка и
година

ОПШТИ ПОДАЦИ
Административни и географски положај
Аутономна покрајина

-

рзс*

Регион

Јужна и Источна Србија

рзс*

Област

Борска област

рзс*

Град или општина

општина

рзс*

Површина

856 км2

рзс*

Број насеља

13

рзс*

Број катастарских општина

19

рзс*

Број подручја са отежаним условима рада у пољопривреди
(ПОУРП)

7

Демографски показатељи
Број становника
Број домаћинстава
Густина насељености (број становника/површина, км )
2

48.615

рзс**

17.103

рзс*

56,7
11.23

рзс**

- у руралним подручјима АП/ЈЛС

7,24

рзс**

Становништво млађе од 15 година (%)

13,83%

рзс**

Промена броја становника 2011:2002 (2011/2002*100 - 100)
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Становништво старије од 65 година (%)

6,85%

рзс**

Просечна старост

40,9

рзс*

Индекс старења

1,15

рзс*

Без школске спреме и са непотпуним основним образовањем
(%)

14,84%

рзс*

Основно образовање (%)

18,32%

рзс*

Средње образовање (%)

43,83%

рзс*

Више и високо образовање (%)

10,71%

рзс*

Пољопривредно становништво у укупном броју
становника(%)

9,73%

Процена

Природни услови
Рељеф (равничарски, брежуљкасти, брдски, планински)
Преовлађујући педолошки типови земљишта и бонитетна
класа
Клима (умерено-континентална, субпланинска ...)

Брдско-планински

Интерни

Смеђа кисела земљишта и смоница;
најзаступљенија су VI и V класа

Интерни

Умерено-континентална, семихумидна клима

Интерни

Просечна количина падавина (мм)

500-800мм

Интерни

Средња годишња температура (оС)

10,1 С
Подручје града Бора припада сливу Тимока.
Највећи водотоци овог подручја су Тимок, Црни
Тимок, Злотска река са притокама, Брестовачка
река, Шарбановачка река, Борска река, Кривељска
река и Равна река, у које се уливају мнобројни
потоци сталног или повременог тока воде. Борско
језеро је вештачко језеро настало акумулацијом
вода речице Ваља Жони, Марецове реке и дела
слива Злотске реке..

Интерни

Хидрографија (површинске и подземне воде)

Интерни

Површина под шумом (ха)

43.098 ха

рзс*

Површина под шумом у укупној површини АП/ЈЛС (%)

45%

рзс*

Пошумљене површине у претходној години (ха)
Посечена дрвна маса (м3)

2.3 ха
33.308 м3

рзс*
рзс*

ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ
Стање ресурса
Укупан број пољопривредних газдинстава:
Број регистрованих пољопривредних газдинстава (РПГ):

3564
1824

- породична пољопривредна газдинства (%)

99%

- правна лица и предузетници (%)

1%

Коришћено пољопривредно земљиште - КПЗ (ха)

22.280 ха

Учешће КПЗ у укупној површини ЈЛС (%)

57%

Оранице и баште, воћњаци, виногради, ливаде и пашњаци,
остало(18) (ха, %)

21.939 ха

рзс***
Управа за трезор

рзс***

рзс***

Жита, индустријско биље, поврће, крмно биље, остало(19) (ха, 8.510
%)

рзс***

Просечна величина поседа (КПЗ) по газдинству (ха)

рзс***

6,251 ха
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Обухваћеност пољопривредног земљишта комасацијом (ха)
Обухваћеност земљишта неким видом удруживања (ха)

10. март 2020.

0

Интерни

0

Интерни

Број пољопривредних газдинстава која наводњавају КПЗ

200

Одводњавана површина КПЗ (ха)

0

Наводњавана површина КПЗ (ха)

198

рзс***
Интерни
рзс***

Површина пољопривредног земљишта у државној својини на територији АП(20) (ха)

Интерни

Површина пољопривредног земљишта у државној својини која 0,7289
се даје у закуп (ха):
- физичка лица (%)
100%

Интерни

- правна лица (%)

0%

Интерни

Говеда, свиње, овце и козе, живина, кошнице пчела (број)

Говеда 6151, свиње 11.280, овце 11.736, козе 1939,
живина 51624, коња 22, кошница пчела 4826

рзс***

Трактори, комбајни, прикључне машине (број)

Трактори 5578, комбајни 351,берач кукуруза 67,
плугова 2823, тањирача 794, дрљача 2061,
сетвоспремача 47, ротофреза 241, растурача
минералног ђубрива 441, растурача ђубрива 86,
сејалица 1200, прскалица 655, приколица 2652,
косилица 2047

рзс***

Пољопривредни објекти (број)

Објекати за чување говеда 2780, објекти за свиње
2928 за живину - 1914 објеката и објекти за
смештај остале стоке 1997. Објеката 1569 за
смештај пољопривредне механизације.

Хладњаче, сушаре, стакленици и пластеници (број)

Интерни

рзс***

рзс***

Употреба минералног ђубрива, стајњака и средстава за
заштиту биља (ха, број ПГ)

2 хладњаче, 1011 пластеника,
На 8.123 употребњава се минерално ђубриво, на
2.363 употребњава се стајњак, на
6.321.употребљавају се средстава за заштиту биља

Број чланова газдинства и стално запослених на газдинству:

4734 лица, стално запослени на газдинству 8 лица

рзс***

(на породичном ПГ: на газдинству правног
лица/предузетника) (ха)

100%:0%

рзс***

Годишње радне јединице (број)

1,02

рзс***

Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника (број)

5 земљорадничке задруге и 4 удружења

рзс***

Интерни

Производња пољопривредних производа(количина):
- биљна производња (т)
-

сточарска производња (т, лит, ком.)

Пшеница 9.648; кукуруз 12.138; пасуљ 107,
кромпир 1391
Нема података/мали тржни вишкови
ПОКАЗАТЕЉИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
Рурална инфраструктура
Саобраћајна инфраструктура

рзс***
Интерни
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396 км, од чега 259 км са асвалтном подлогом.

Поште и телефонски претплатници (број)

4 градске и 8 сеоске поште, 16.721 претплатник

рзс*
рзс*

Водопривредна инфраструктура
9000 домаћинстава , 500 привредна друштва и
предузетници

рзс*

Домаћинства прикључена на канализациону мрежу (број)

6.500 домаћинства и 300 привредна друштва и
предузетници

рзс*

Укупне испуштене отпадне воде (хиљ.м3)

1.839.689 м3

рзс*

Пречишћене отпадне воде (хиљ.м3)

1.477.409 м3,, 362.280 м3 привредна друштва и
предузетници

рзс*

Домаћинства прикључена на водоводну мрежу (број)

Енергетска инфраструктура
Производња и снабдевање електричном енергијом (број)

Интерни

1

Социјална инфраструктура
Објекти образовне инфраструктуре (број)

Установе за децу предшколског узраста 4, основне
и средње школе 10, факултети 1

рзс*

Број становника на једног лекара

282

рзс*

Број корисника социјалне заштите

3.226

рзс*

Диверзификација руралне економије
Запослени у секторима пољопривреде, шумарства и водопривреде (број)

рзс* рзс***

41

Газдинства која обављају друге профитабилне активности(30)
10
(број)
Туристи и просечан број ноћења туриста на територији
43152
АП/ЈЛС (број)
Трансфер знања и информација
Пољопривредна саветодавна стручна служба (да/не)
Пољопривредна газдинства укључена у саветодавни систем
(број)

рзс***
рзс***

не

Интерни

50

ПССС

IV ОСТАЛЕ НАПОМЕНЕ
Стручне и административно-техничке послове за спровођење и примену овог Програма
Обављају Одељење за привреду и друштвене делатности и Одељење за финансије и јавне набавке Градске управе града Бора.
Овај програм објавити у ‘’Службеном листу града Бора’’.
Број: 320-10/2020-I
У Бору, 10. марта 2020. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА

ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.

25

БРОЈ 8

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БОРА“

10. март 2020.

26

БРОЈ 8

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БОРА“

10. март 2020.

БРОЈ 8

27

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БОРА“

10. март 2020.

2
На основу члана 32., а у вези са чланом 66. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07,
83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18) и члана 40. Статута
града Бор (''Службени лист града Бор'', бр. 3/19), Скупштина
града Бора, на седници одржаној 10. марта 2020. године,
донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА КАПИТАЛНИХ
ИНВЕСТИЦИЈА ГРАДА БОРА ЗА ПЕРИОД
2020-2022. ГОДИНЕ
Члан 1.
Усваја се План капиталних инвестиција града Бора за
период 2020-2022. године, који је израдила Радна група града
Бора.
Члан 2.
План капиталних инвестиција града Бора за период
2020-2022. године, чини саставни део ове одлуке.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу града Бора''.
Број: 454-2/2020-I
У Бору, 10. марта 2020. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА

ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.

ПЛАН КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ГРАДА БОРА
2020. – 2022. година

1.
2.
3.

4.
5.
6.

САДРЖАЈ
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ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ГРАДУ ........................................................................................................................................................ 5
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3.3 СТАНОВНИШТВО ........................................................................................................................................................................ 8
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УВОД

Град Бор је израдио План капиалних инвестиција којим се стварају услови за рационалније трошење новца из
буџета и ефикасније коришћење спољашњих извора финансирања за капиталне пројекте.
План капиталних инвестиција (у даљем тексту ПКИ) је јавни, стратешки документ којим се одређују главне
смернице инвестиционог развоја града за следеће три године, у односу на потребе локалне заједнице као и доступна
финансијска средства.
План капиталних инвестиција је основни документ за планирање капиталних издатака у локалном буџету. План
капиталних инвестиција је усаглашен са Стратегијом одрживог развоја града Бора.
Проактивна и одговорна локална самоуправа је један од најважнијих чиниоца развоја локалне заједнице.
Улaгaњeм у лoкaлну инфрaструктуру, jaвнe oбjeктe и услугe, лoкaлнa влaст имa кључну улoгу у фoрмирaњу
повољног пословног oкружeњa. У тoм кoнтeксту, изрaдa Плана кaпитaлних инвeстициja (ПКИ) сa вишeгoдишњим
прojeктимa и oдгoвaрajућим финaнсиjским плaнoм зa њeгoву рeaлизaциjу, прeдстaвљa изузeтнo битaн eлeмeнт зa ствaрaњe
тeмeљa eкoнoмскoг рaзвoja. ПКИ града Бора дeфинисaн је кao трогодишњи плaн улaгaњa у инфрaструктуру, jaвнe oбjeктe
и oпрeму. Првa гoдинa рeaлизaциje плана и финaнсирaњa ПКИ сe смaтрa гoдишњим кaпитaлним буџeтoм. Измeђу
гoдишњeг буџeтa и ПКИ пoстojи нeпoсрeднa вeзa: у ситуaциjи кaдa сe прoцeс припрeмe и
рeaлизaциje
кaпитaлних
прojeкaтa у лoкaлнoj сaмoупрaви у континуитету имплементира и пoстaнe дeo рeгулaрнe прaксe, гoдишњи кaпитaлни
буџeт сe свaкe гoдинe oдрeђуje кao извод из ПКИ кojи сe oднoси нa кoнкрeтну буџетску гoдину.
ПКИ je бaзни дoкумeнт зa плaнирaњe кaпитaлних трoшкoвa у лoкaлнoм буџeту, пa je стoгa лoгичнo дa њeгoвa припрeмa и
зaтим имплeмeнтaциja прeдстaвљa jeдну oд нajвaжниjих oбaвeзa и пoслoвa лoкaлнe влaсти.
План кaпитaлних инвeстициja измeђу oстaлoг прeдстaвљa:

-

вeoмa ефикасан инструмeнт у упрaвљaњу рaзвojeм лoкaлнe инфрaструктурe;
један је од предуслова зa дoбиjaњe срeдстaвa из eкстeрних извoрa, a нaрoчитo дoнaциja, грaнтoвa и

субвeнциja;
један од познатијих механизама добре ЕУ праксе за управљање локалним развојем;
oснoву зa временски и финансијски кooрдинирaнe инвeстициoнe aктивнoсти;
oснoву зa дoнoшeње oдлукa кoje сe тичу рaзвojних приоритета, с oбзирoм дa ПКИ сaдржи jaснe
критeриjумe зa избoр капиталних инвeстициja;

-

- дoбaр нaчин кoмуникaциje сa грaђaнимa, лoкaлнoм пoслoвнoм зajeдницoм, нeвлaдиним
oргaнизaциjaмa, другим лoкaлним сaмoупрaвaмa и oстaлим субjeктимa из ширeг oкружeњa;
- основни механизам за примену принципа доброг управљања (одговорност, транспарентност,
партиципативност, ефикасност, недискриминација)
У условима ограниченог нивоа буџетских средстава, као и великог броја различитих потреба локалне
заједнице, задатак руководства локалне самоуправе је да обезбеди оптималан начин кoришћeњa расположивих
буџетских и екстерних срeдстaвa.

2.

ПИСМО ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Драги суграђани и суграђанке,

У годинама које су иза нас и пред нама предстојеће значајне инвестиционе активности на реализацији
бројних пројеката у различитим областима живота у нашем граду. Наиме, ради се о различитим пројектима из
области привреде, комуналне и друге инфраструктуре, заштите животне средине, образовања, културе,
здравства, спорта и рекреације и слично.
Због своје важности, сложености и обухвата, због изузетног значаја за живот грађана, као и због велике
новчане вредности, ове пројекте сматрамо капиталним, те им је стога потребно посветити и посебно пажњу и ми
то овим документом управо чинимо.
Пред Вама је План капиталних инвестиција града Бора за период 2020-2022 године. Кроз овај документ
желимо да Вас упознамо са капиталним пројектима града за наредне 3 године који ће се финансирати из буџета
Града али и осталих извора финансирања.
Имајући у виду да се најзначајнији део буџетских прихода остварује наплатом пореза,наша је обавеза
да њима транспаретно располажемо у интересу локалне заједнице.
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Овај документ резултат је рада руководства града, представника Одељења Градске управе, комуналних
и јавних предузећа и осталих буџетских корисника а посебно Радне групе за израду Плана капиталних
инвестиција.
План капиталних инвестиција, као ефикасан инструмент у управљању развојем локалне
инфраструктуре, представља основу за доношење одлука које се тичу развојних приоритета, кроз примену
принципа доброг управљања.
План капиталних инвестиција Града настао је као резултат заједничког рада грађана и локалне
самоуправе. Учешће грађана је суштински важно за целокупан систем буџетског планирања и потрошње и надам
се да ћете и даље бити најзначајнији партнер локалне самоуправе, у циљу даљег развоја нашег града.
Градоначелник Града Бора
Александар Миликић
3. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ГРАДУ
3.1 О граду
Новији историјат Борског рудника, а тиме и града Бора, почиње ослобођењем ових крајева од Турака и
припајања Србији 1833. године. Кнез Милош Обреновић је сматрао да ће сиромашну и тек ослобођену земљу
оснажити и модернизовати улагањем у рударство. На његов позив у Србију долази барон Хердер, управник
Саксонских рудокопа, који током обиласка терена у околини Бора први уочава повезаност борског и
мајданпечког рудишта. Уследиле су посете значајних рударских стручњака до краја XIX века, а истраживања су
трајала до 1902. године када је пронађена богата бакарна руда. Финансијер истражних радова био је Ђорђе
Вајферт, који је 1903. постао први власник рудног поља, где је већ наредне године настао рудник бакра. Како је
новооткривено налазиште било веома богато и захтевало велика улагања, Вајферт повластицу продаје банци
Мирабо из Париза 1904. године, када је и формирано Француско друштво борских рудника. Од тада град почиње
нагло да се развија и расте. У периоду од 1933. до 1940. године Бор је добио ново насеље, Нова (Јужна) колонија,
подигнута је болница и нова школа, а рудник је прерастао у један од највећих у Европи. Након Другог светског
рата град је плански насељаван стручном радном снагом и сога је веома шареноликог етничког састава.

3.2 Положај
Град Бор се налази у северо-источном делу Републике Србије, у Тимочкој крајини и припада Борском
управном округу (заједно са општинама Неготин, Мајданпек и Кладово). Обухвата територију површине 856
km2, на којој се налази 14 насеља. Мрежу насеља формирају: урбани центар Бора (у коме је сконцентрисано око
70% становника Града) и тринаест насеља са различитим степеном урбано-функционалне трансформације
(Танда, Топла, Слатина, Доња Бела Река, Оштрељ, Бучје, Лука, Горњане, Кривељ, Метовница, Шарбановац,
Брестовац и Злот). На подручју Града, 2002. године, живело је 55.817 становника, а 2011. године 48.615
становника (индекс промена 87,1). Јавне службе су са развојем привреде у Бору постигле завидан ниво за услове
у Србији, али је потребна обнова објеката.
Веза са главним путним правцем - аутопут Е-75 (Београд - Скопље) је могућа преко 4 путна правца и то: пут
преко Бољевца и Параћина дужине 87 км; пут преко Зајечара, Књажевца и Ниша дужине 150 км; пут преко
Жагубице, Кучева и Пожаревца дужине око 158 км и пут преко Заграђа и Милошеве куле дужине око 205 км
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Природни ресурси
Територија Града простире се у северном делу источне Србије, на огранцима Карпатско- балканског планинског венца
(западни део Дели Јована, Голи крш са Столом, Велики крш и део Малог крша), источном делу подручја Кучајских
планина/Бељанице (природног добра и туристичке регије, са крашким структурама Малиника, Лазаревог кањона и Дубашнице),
између Дунава (међународни пловни пут и Национални парк "Ђердап") и Старе планине (Парк природе и туристичка регија).
У постојећој структури највећи део простора града намењен је пољопривреди (47,6%) и шумама (45,0%), затим, рударским
активностима (1,8%), насељима, водотоцима и саобраћајницама. У протеклом периоду извршена је делимична рекултивација и то
релативно малих површина територије Града (око 0,1%).
Према планским предвиђањима до 2021. године биће повећане површине заузете рударским радовима, али због планиране
рекултивације копова и јаловишта, оне ће у укупном билансу бити мање од постојећих: рударство 2011. године 1558,5 ha, а 2021.
1432,5 ha, рекултивација 2011.
године 107,2 ha, а 2021. 608,0 ha.
Подручје Града припада Тимочком магматском комплексу између Дели Јована на истоку и Бељанице на западу,
гравитирајући генерално ка северним сливовима Пека и Млаве и јужном сливу Тимока. Рудна лежишта јављају се готово на
читавој територији Града (Борско лежиште са северним и јужним наставцима, лежиште Велики Кривељ, Мали Кривељ, Церова
река, Злот, Тилва Кумустаку, Купиново, Пјатра Рош/Црвена река - Ваља Жони и др.). Лежишта су различитог степена
истражености и у различитој фази експлоатације. Динамичан развој РТБ Бор групе, заснован на производњи и преради бакра,
утицао је на укупан друштвено - економски развој читавог подручја. Изградњом рударско-топионичарског комплекса измењена је
привредна структура, убрзан је развој индустрије, грађевинарства, саобраћаја, трговине и др., повећан ниво привредне
развијености општине, а Бор постаје један од водећих рударско-индустријских центара у Србији. Погоршавање услова
привређивања у протеклих 20 година, застаревање технологија, пад цене бакра на светском тржишту, недостатак обртних
средстава у комплексу РТБ-а, спори процес реструктурирања и приватизације, проблеми недостатка средстава за отварање нових
лежишта и откривке, условили су пад физичког обима производње, значајне губитке, вишкове запослених, раст незапослености,
пад личног и општег стандарда, слабије одржавање комуналних објеката и инфраструктуре, пад вредности некретнина, уз крупне
проблеме загађивања и девастације животне средине.
Пољопривреда и рурална подручја Града су јако изложена неповољним, мада просторно хетерогеним, утицајима
експлоатације и прераде бакра, који се најснажније манифестују високим степеном деградираности пољопривредног земљишта
сумпор диоксидом, а местимично и тешким металима, с једне стране, и сенилизацијом пољопривредног становништва, с друге.
Планински и брдски атари, који су већином задржали неоштећену природу, имају савршене услове за комерцијалну производњу
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разноврсног воћа, посебно вишње, ораха, леске и кајсије, као и за плантажну производњу лековитог и ароматичног биља, а
нарочито за развој говедарске и овчарске производње на бази еколошки безбедног коришћења пространих ливада и пашњака.
Туризам није афирмисан као развојна активност, а један од разлога је што је рударско- топионичарски басен озбиљно је
угрозио животну средину и природно окружење као базичне туристичке ресурсе. Бор је у послератном периоду изградио значајне
рекреативне и спортске капацитете, првенствено за одмор и опоравак запослених, а делом и за друге кориснике. У Бору су
изграђени значајни спортски и рекреативни садржаји, а у његовом традиционално излетничком окружењу, посебно у Брестовачкој
бањи и на Борском језеру, значајни су садржаји туристичке понуде (уз мање садржаје пунктова на Дубашници, Столу и уз
Лазареву пећину). Од укупне површине града Бора, 86% је под изразитим антропогеним утицајем а 14% је простор очуване
природе. Брестовачка бања - лековита својства њених вода, Борско језеро и Црни врх су локалитети за одмор, рекреацију, спорт,
лов... Простор града Бора располаже обновљивим природним ресурсима чије би одрживо коришћење омогућило: привредни
развој локалне заједнице, развој туризма, развој села, смањење сиромаштва, повећање запослености, заштиту и очување
природних ресурса.
Међу културно-историјским вредностима посебан значај имају одређени објекти у Брестовачкој бањи удаљеној 7 km од
Бора. Ту је Конак кнеза Милоша из прве половине XIX века, турско купатило (амам) – најстарији културно историјски споменик
на територији града Бора, дворац Александра Карађорђевића из 1856. године изграђен у романско-ренесансном стилу, некадашњи
хотел „Излетник“, бањско купатило с почетка XX века. Ретку етнографску вредност представља омање гробље испод средишта
села Велики Кривељ. У њему је неколико камених надгробних споменика већих димензија (зване „пресница") богато украшених
геометријским мотивима, декоративне и култне садржине.
Град је, што је речено, познат по највећим налазиштима бакра у земљи и међу највећим у Европи. Најпознатији
локалитет у непосредној близини Бора је готово исцрпљен, али су откривена и активирана нова налазишта код села Велики
Кривељ, са великим резервама али сиромашнијом рудом. Поред бакра, добија се још 17 метала (злато, сребро, платина,
алуминијум, гвожђе и друго). Другу важну специфичност града, која није карарактеристична за индустријски развијене средине са
високим степеном загађености животне средине, представљају природни услови за развој туризма. Истичу се висови Црног врха,
планина Стол, Велики и Мали Крш, кречњачка површ Дубашница, злотске пећине Верњикица и Лазарева, са изванредним
пећинским украсима. На тој основи изграђени су смештајни, рекреациони и други инфраструктурни објекти. Данас је град Бор у
размерама Србије крај са доминантним учешћем индустрије у структури привреде.
3.3 Становништво
Према попису из 2011. године, у општини Бор живи 48.615 становника (у укупној популацији Србије
учествује са 0, 7%, а Борског округа са 38, 1%).
Укупан број становника, домаћинстава и станова 2011. године
Насеље

Бор
Бор
Брестовац
Бучје
Горњане
Доња Бела Река
Злот
Кривељ
Лука
Метовница
Оштрељ
Слатина
Танда
Топла
Шарбановац

Укупан број

Укупан број

Укупан број

становника

домаћинстава

станова

48.615
34.160
2.690
579
930
741
3.299
1.052
537
1.111
586
890
319
97
1.624

17.103
12.424
959
162
308
227
1.015
395
156
339
173
307
119
29
490

22.439
14.500
2.382
231
447
305
1.537
561
220
608
237
485
149
33
714
*извор-РЗС
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Град Бор се састоји од централног насеља и седишта града – градског насеља Бор и 12 села: Горњане, Танда, Лука,
Кривељ, Бучје, Оштрељ, Доња Бела Река, Брестовац, Слатина, Злот, Шарбановац и Метовница. Град Бор је и седиште Борског
округа који, поред Бора, чине града Кладово, Мајданпек и Неготин.

Година

Динамика кретања становништва
Број
Ланчани
Индекс пораста
становника
индекс
(1948=100)

1948

34.831

-

100, 0

1953

38.668

111, 0

111, 0

1961

43.448

112, 4

124, 7

1971

52.849

121, 6

151, 7

1981

56.486

106, 9

162, 2

1991

59.900

106, 0

172, 0

2002

55.817

93, 2

160, 3

2011

48.615

93, 1

138, 3

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

Број домаћинстава

домаћинстава
Попис 2002

Попис 2011

Урбана

14.23

12.42

Сеоска

5.117

4.679

Попис 2002

Попис 2011

2, 88

2, 84

Извор: Републички завод за статистику
Број градског становништва је по попису из 2011. године износио 34.160 становника и исти је за 5.227 становника мањи
у односу на број градског становништва по попису из 2002. године. Број сеоског становништва по попису из 2011. године износи
14.455 а по попису од 2002. године износио је 14.995 становника. Ово не представља значајан пад, ако се у обзир узме целокупан
пад становника града Бора од 7.202 становника (са 55.817-2002. године на 48.615-2011. године).
Број градског становништва је по попису из 2002. године износио 39.387 становника и исти је за 15.598 становника мањи
у односу на број градског становништва по попису из 1991. године, док је број сеоског становништва у посматараном периоду
повећан за 11.515 и по попису од 2002. године износи 14.995 становника. Разлог оваквом негативном односу кретања градског у
односу на сеоско становништво треба тражити у социо-економском развоју који треба бити усмерен ка пољопривреди и туризму,
као алтернативним правцима развоја и евидентној тенденцији становништва ка повратку у села. Овоме у прилог говори и
чињеница да је густина насељености 1999. године износила 69,74, 2002. године 65,21 становника на км 2, а 2011. године 56,79
становника на км2.
Основно обележје демографских кретања града Бора јесте низак природни прираштај, тако да више није осигурана ни
проста репродукција становништва.
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Узрасни
ранг

0-4

5-9

1014

1519

Старосна структура становништва Града Бора (попис 2011.
Године)
2025303540455055606524
29
34
39
44
49
54
59
64
69

Број

1983

2323

2420

2929

3069

3041

2911

3256

3245

3465

4014

4213

3847

2469

2185

1810 1435

48.615

%

4, 08

4, 78

4, 98

6, 02

6, 31

6, 26

5, 99

6, 70

6, 67

7, 13

8, 26

8, 67

7, 91

5, 08

4, 49

3, 72 2, 95

100, 00%

7074

7579

80више

Укупно

*извор Општине и региони у Србији, 2012
Иако је у последње две деценије дошло до великог померања становништва, то није утицало на промену националне
структуре становништва коју чине Срби (72, 89%), Власи (13, 78%), Роми (3.62%), Македонци (0, 88%), Румуни (0, 6%), Албанци
(0, 23%) Црногорци (0, 2%), лица која су се изјаснила као Југословени (0,18%), и, док је учешће осталих националних и етничких
групација маргинално.
Основни контигенти становништва по попису 2011. године
Деца
предшколског
узраста

Укупно

Деца
школообавезног
узраста

Радни
контигент

Жене у
фертилом
периоду

Становништво
старо 65 и више
година

Удео радног
контигента у
укупном (%)

(15-49)
Бор

48.615

3.028

4.113

34.718

10.948

7.796

69, 83

*извор Општине и региони у Србији, 2012
Доминантан број становника спада у категорију радно-способног становништва (од 15 до 64 година старости) који
износи 34.718 (69, 83%), што се може узети у обзир као значајан развојни потенцијал који ће опредељујуће утицати на тржиште
рада и запосленост.
Образовна структура становништва
Образовна структура становништва има посебан значај у демографским истраживањима, обзиром на утицај који има на
природно и миграционо кретање становништва. У образовној структури становништва старог 15 и више година (прилог 7. и
прилог 8.) на подручју града Бора (2011. година), завршена средња школа је најчешћи вид образовања (45,3% становника), на
другом месту је основно образовање (21,27%), док је 12,43% (5.209) становништва града са вишом и високом стручном спремом.
Становништво старо 15 и више година према школској спреми и полу према попису 2011. године

Назив
Бор

Градска

Остала

Без
Непотпуно Основно
Пол Укупно школске основно
образовање Свега
спреме образовање
с
м
Ж
с
м
Ж
с
м
Ж

41889
20431
21458
29175
14174
15001
12714
6257
6457

1061
209
852
627
119
508
434
90
344

5308
1552
3756
1882
514
1368
3426
1038
2388

8909
4054
4855
5342
2287
3055
3567
1767
1800

21312
12034
9278
16628
8999
7629
4684
3035
1649

Средње стручне
школе у трајању
Гимназиј краћем
а
од 4
године
1585
8694
582
5682
1003
3012
1449
6124
527
3859
922
2265
136
2570
55
1823
81
747

4
године
10284
5067
5217
8465
4063
4402
1819
1004
815

Специјализа
Високо
- ција после Више
средњег
образовањ образовање Непознат
о
образовања е
749
703
46
590
550
40
159
153
6

1922
948
974
1637
779
858
285
169
116

3287
1599
1688
2990
1451
1539
297
148
149

90
35
55
69
25
44
21
10
11
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Становништво старо 15 и више година према полу и школској спреми, 2011. године

Непознато 55
35
1688
1599

Високо образовање

974
948

Више образовање

Специјализа-ција после средњег 46
703
образовања
8229

Средње стручно образовање

жене
10749

мушкарци

1003
582

Гимназија

4855
4054

Основно образо-вање
Непотпуно основно образовање

1552

3756

852
209

Без школске спреме
0

2000 4000 6000 8000 10000 12000

Значајно је напоменути да је скоро 33, 94% становништва (14.217 становника) града на нивоу основног и нижег
образовања, што неспорно захтева веће ангажовање на образовању становништва кроз доквалификацију, преквалификацију и
програме перманентног образовања.
3.4 Запосленост и незапосленост становништва
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
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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
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
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Прерађивачка индустрија
Рударство
Здравствена и социјална заштита
Трговина и поправка моторних возила
Образовање
Државна управа и обавезно соц.осиг
Саобраћај и складиштење
Стручне, научне и техничке делатности
Снабдевање водом, управљ.отп.вода
Административне и помоћне усл. дел.
Грађевинарство
Снабдевање електр.енергијом,
гасом и паром
Услуге смештаја и исхране
Уметност, забава и рекреација

2015
2.331
2.014
1.219
1.151
880
672
734
436
463
519
243

2016
2.658
2.034
1.060
1.430
985
758
794
398
340
330
305

2017
2.366
2.015
1.055
1.382
975
774
766
452
341
314
439

2018
2.452
1.976
1.053
1.333
965
770
752
526
320
317
527

400

288

374

359

276
226

275
254

280
249

319
250
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Остале услужне делатности
Финансијске делатности
Информисање и комуникације
Пољопривреда, шумарство и рибарство
Пословање некретнинама
Укупно: I
Од тога:
запослени у правним лицимa
предузетници и запослени код њих
Регистровани пољопривредници
Укупно I + II

15.
16.
17.
18.
19.

II
III

10. март 2020.

151
34
142
61
9
11.961

165
160
133
69
24
12.260

166
160
129
60
25
12.321

172
142
126
37
31
12.457

10.226
1.735
160
12.121

10.805
1.455
145
12.405

10.820
1.501
129
12.450

10.830
1.627
112
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

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.
ЗАПОСЛЕНОСТ И ЗАРАДЕ
Регистровани запослени*1
према општини рада

12569

(2018)

према општини пребивалишта

13291

(2018)

Регистровани запослени* према општини
пребивалишта у односу на број становника
(%)1

29

(2018)

Просечне зараде без пореза и доприноса
(РСД)1

53023

(2018)

Регистровани незапослени2

4784

(2018)
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Регистровани незапослени на 1 000
становника2



106

(2018)

Од 2015. укључени су и регистровани индивидуалн пољопривредници Извор:
1
Статистика запослености и зарада, РЗС
2
Национална служба за запољавање

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
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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.
3.5 Привреда
Бор се као насеље први пут спомиње у 18. веку. По подацима из 1844. било је 58 кућа и 230 становника. Чешки инжењер
Фрањо Шистек, тражећи злато за београдског богаташа Ђорђа Вајферта, је открио руду бакра. Од 1903. године је отпочела
експлоатација бакра у Борском руднику и отпочео је бржи развој града. Власништво над Борским рудником у периоду од 1903. до
1940. године држао је француски капитал. Немци су постали власници Борског рудника 4. фебруара 1941. године.
Бор је ослобођен 3. октобра 1944. године. Статус града Бора је добио маја 1947. године када је имао око 8.000
становника. Завршетком Рудника бакра у Мајданпеку и његовом интеграцијом са Борским рудником, настао је 1961. године
Рударско–топионичарски басен Бор – РТБ Бор.
Шездесетих година прошлог века почиње убрзани индустријско-урбани развој. Граде се нови металуршки и
индустријски капацитети, отварају нови рудници, граде станови, пруге, путеви и други инфраструктурни објекти. Град постаје
место у које долазе људи из свих крајева земље, налазе посао, формирају породице и ту остају да живе. Бор постаје образовни,
здравствени и културни центар Источне Србије.
Рударско металуршки факултет, прва високошколска институција у граду, почео је да ради 1. октобра 1961. године.
Институт за бакар основан је 1963. године.
У 1990. години остварена је рекордна производња. У граду живи преко 40.000 становника (у општини око 50.000) у око
19.000 домаћинстава у 22.000 станова у граду. У Рударско- топионичарском басену Бор радило је око 14.000 људи.
Досадашњи привредни развој Бора био је базиран на необновљивом природном ресурсу – руди бакра.
Запостављено је коришћење обновљивих природних ресурса којима околина Бора обилује. Шуме, воде, термоминерални
извори, биодиверзитет, непоновљиви геоморфолошки облици рељефа су вредности, чије одрживо коришћење, уз развој нових
привредних грана, нуди прилику за економски раст овог краја и опстанак становништва.
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.
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У школској 2019/2020. години се стипендира 38 студената основних академских студија и 6 студената 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.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

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.
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.
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.)
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.
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.
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.
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.

АКТИВНА ПРИВРЕДНА ДРУШТВА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ
Активна привредна друштва

474

(2018)

Активни предузетници

1133

(2018)

Подстицаји регионалног развоја (у хиљадама РСД)

344409

(2018)
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Извор: Агенција за привредне регистре
Пољопривреда
Укупна површина града Бора је 85.348 ha, од чега пољопривредно земљиште чини 39.294 ha (46 %), шумско земљиште
38.406 ha (45 %) и неплодно 7.648 ha (9 %).
На територији града Бора доминантни типови земљишта су смеђа кисела земљишта (углавном у Брестовцу, Кривељу,
Горњану, Танди, Луки) и смоница (углавном у Метовници, Слатини и Шарбановцу). Присутни су и рендзина (у Злоту) и на малој
површини алувијална земљишта (поред Тимока и других водотокова) и псеудоглеј (Танда, Злот). Уопште узевши, квалитет
земљишта је веома слаб због врло плитког педолошког слоја на кречњачким и андензитским стенама.
На територији града Бора постоји више хиљада хектара деградираног пољопривредног земљишта. Наведено земљиште
се налази највећим делом у близини Рударско топионичарског басена Бор из чијих погона су деценијама испуштане огромне
количине отпадних вода и гасова, а један део пољопривредног земљишта је уништен формирањем депонија раскривки и
флотацијских јаловишта. Наведена јаловишта би требало, током следећих пар година, да се рекултивишу, односно да на истима
заживи биљни свет. Ово се очекује на основу програма рекултивације јаловишта, као једне од компоненти пројекта изградње нове
топионице и фабрике сумпорне киселине у Бору.
Борска река је мртва, тј. у истој нема живих организама. Обала (у просеку десетак метара са сваке стране реке) је јако
затрована и без вегетације је или са јако ретком вегетацијом, како у погледу броја биљака тако и у погледу броја врста. Борска
река се улива у Тимок.
Отпадни гасови се услед постојеће руже ветрова распростиру углавном у правцу северозапад-југоисток тако да су
најугроженија насеља Брезоник (КО Бор 2), Слатина и Оштрељ. Отпадни гасови се састоје углавном из сумпорних оксида који
доводе до закисељавања земљишта (киселе кише), а у појединим случајевима високих приземних концентрација. Такође, доводе
и до појаве ожеготина лисне масе (некрозе), отпадања цветова/плодова и сушења биљака. У отпадним гасовима понекад су
присутни и токсични елементи (арсен, тешки метали).
По домаћим прописима, дозвољен садржај бакра је 100 μ/kg а арсена 25 μ/kg. Садржај бакра прекорачује ове норме у
катастарским општинама Оштрељ, Слатина и Бучје. На осталим просторима је веома близу граничним вредностима. Садржај
арсена у свим земљиштима је веома близу прописаним нормама.
Загађење пољопривредног земљишта дешава се и услед стварања дивљих депонија смећа; коришћења неадекватних
септичких јама и неисправности уређаја за пречишћавање фекалних вода-биодискова; бацања, закопавања и спаљивања празне
амбалаже од средстава за заштиту биља и издувних гасова моторних возила и пољопривредне механизације.
Плодне пољопривредне површине постепено се смањују и услед урбаног развоја (ширење насеља, саобраћајница,
гробаља и др.).
Око 70% пољопривредног земљишта је у мањем или већем степену кисело (pH<6) услед састава матичних стена
земљишта, деловања киселих киша и неправилне примене минералних ђубрива. Највећа је киселост земљишта у катастарским
општинама које непосредно окружују металуршки комплекс (Бор, Слатина, Брестовац). Киселост земљишта је врло важна из
више разлога:
Већини пољопривредних култура одговара неутрално земљиште, односно, на киселим земљиштима неке културе не
успевају или не остварују задовољавајући принос, као нпр. луцерка; У киселим земљиштима покретљивост тешких метала је већа,
тј. из киселог земљишног раствора биљке усвајају веће количине тешких метала што представља здравствени ризик за
потрошача.
Пре 8-9 година, власници/корисници обрадивог пољопривредног земљишта I-V класе су захваљујући Уредби владе
бесплатно анализирали неколико хиљада узорака и калцификовали
>1000 hа. Нажалост ову погодност већина пољопривредника у општини Бор није могла да искористи јер су доминантна земљишта
VI, VII и VIII класе, на које се Уредба није односила. По први пут, у 2008. години, Уредбом је предвиђена бесплатна
калцификација обрадивог пољопривредног земљишта и VI и VII класе, на брдско-планинском подручју. Са друге стране, од 2009.
године Бор, у погледу субвенционисања пољопривредне производње, више не припада маргиналном подручју, тако да је право на
бесплатну калцификацију киселог обрадивог пољопривредног земљишта изгубило >90% регистрованих пољопривредних
газдинстава са територије града.
На територији града Бора нема изграђених система за наводњавање и одводњавање (канали и други водопривредни
објекти). Наводњава се свега око 100 ha, заливањем земљишта водом из Тимока и других водотокова помоћу пумпи/слободним
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падом и заливањем земљишта из микроакумулација. Наводњавају се углавном баште у затвореном и отвореном простору и
понеки воћњак. Треба напоменути да су суше веома честе.
Употреба стајњака, других врста органских ђубрива, минералних ђубрива и средстава за заштиту биља је релативно мала
и мања од просека у Србији. Примена и других агротехничких мера је неодговарајућа због ниског образовања пољопривредника.
На територији града Бора нема комасираног земљишта.
постоје.

Ерозивна подручја на територији града Бора нису евидентирана/одређена од стране локалне самоуправе, иако сигурно

Главне гајене културе су кукуруз (~ 6000 ha/год.), пшеница (~ 4000 ha/год.) и луцерка (~ 800 ha/год.). Индустријско биље
се не гаји, изузев дуван појединих година на 10-ак ha.

Развој руралних подручја
Веома важно питање будућег равномерног развоја је развој сеоских насеља, неговање и промовисање вредности
руралних подручја (природне хетерогености, културно-историјског идентитета и др.) уз јачање економске снаге сеоских
домаћинстава.
Oбнову села и оживљавање сеоске економије требало би засновати на производњи квалитетних пољопривреднопрехрамбених производа, подизању укупне инфраструктурне опремљености, укрупњавању земљишних парцела, развијању
прерађивачких капацитета у селима..
У развоју и унапређењу руралне инфраструктуре приоритет има опремање микроразвојних центара савременим
објектима и услугама јавних служби, саобраћаја, водопривреде, телекомуникација и информатичких технологија.
Туризам
Туристичка привреда града Бора представља значајан правац развоја и пут за излазак из стања моноструктурне
привреде. Полазећи од природних ресурса и туристичко угоститељских објеката и капацитета, туризам треба да постане једна од
водећих грана привреде уз активно ангажовање локалне самоуправе на обезбеђењу услова и повољног амбијента за даљи развој и
изградњу.
Град Бор (са бањама, језером и планинама) обухвата планинске секторе Црни врх и Стол, Борско језеро, Брестовачку
бању, Дубашницу, спелеолошке објекте (Лазарева пећина, Верњикица, Водена, Мандина и Хајдучица, које се једним именом
називају Злотска пећина), туристичко место-општински центар Бор са аеродромом и другим насељима, објектима и природним и
културним вредностима.
Главни туристички мотиви реона везани су за Брестовачку Бању, Борско језеро и туристички центар "Јелен" на Црном
врху који ће се развијати као специјализован комплекс туристичких активности, уз услов даљег развоја и интегрисања туристичке
понуде са Бором.
Брестовачка Бања са потенцијалима за стационарни бањски туризам и излетнички туризам на мотивима лечења,
рекреације, природних вредности и културне баштине (са ресурсима и вредностима које треба организованије и интензивније
валоризовати) комплетираће се изградњом балнеолошких, рекреативних и смештајних садржаја сходно капацитету ресурса и
простора.
Борско језеро са потенцијалима за стационарни, одморишни, дечји/омладински и спортски туризам и излетнички
туризам на мотивима рекреације, спорта и природних вредности (са уређеном обалом, спортско-рекреативним садржајима на води
и сувом, туристичким смештајем са пратећим садржајима) комплетираће садржаје понуде, уз услов да се у коришћењу вода језера
приоритет да туризму, односно изнађе компромис у коришћењу вода за технолошке потребе ЗиЈин Бор.
Туристички центар на Црном врху комплетираће се реализацијом ексклузивног туристичког смештаја, спортског блока,
алпског и нордијског скијалишта.
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Скијашки комплекс на Црном врху познато као Скијалиште Црни врх налази се на 25 км од Бора. Скијалиште се састоји
од две скијашке стазе: Јеленска гора А дужине 1550 м категорије црно-црвене и Јеленска гора 1А дужине 800 м категорије црвене,
и ски пута дужине око 3000 м категорије плава. Превоз скијаша обезбеђен је једноужном двоседежном жичаром дужине 1265,63
м, са укупно 169 седишта, капацитета 1193 скијаша/часу, а која прати трасу стазе Јеленска гора. Други објекат за превоз скијаша
је ски-лифт сидро дужине 933м са укупно од 64 до 32 сидра за превоз скијаша, капацитета 1200 скијаша/сат, а који прати стазу
Јеленска гора 1А. На скијалишту Црни врх налазе се два туристичко-угоститељска објекта Колиба и Колиба 1А. На скијалишту
постоје: скијашница, амбуланта и билетарница. Комплетан комплекс скијалишта Црни врх обезбеђен је са два пракинга са укупно
70 паркинг места.
Бор са градском туристичком понудом (Музеј рударства и металургије, панорамско разгледање површинског копа Бор,
спортско рекреативне активности на теренима и базенима спортског центра Бор, ваздухопловна такмичења, картинг и мототрке
на писти аеродрома Бор и др.) и туристичком понудом окружења представља значајан сегмент туристичке понуде регије.
Бор ће у свом непосредном окружењу интегрисати бројне туристичке ресурсе и вредности организоване у оквиру
излетничке еко-понуде кањона Лазареве реке и Злотских пећина (уређене за посете су Лазарева пећина и Верњикица), понуде
ловишта Дубашнице, Кучајских шума и др., планинарске-алпинистичке-скијашке понуде Стола, као и понуде сеоског туризма
(насеља Злот, Горњане, Лука, Бучје, Метовница и Шарбановац). У Горњану се планира изградња еко села, а у окружењу Злота на
Дубашници еко-етно бачија.
Услов развоја туристичке понуде је реализација садржаја понуде у простору, комплетирање комуналне опреме и јавних
садржаја, изградња смештајних капацитета, интегрисање туризма и комплементарних активности, као и остваривање
квалитетнијег саобраћајног повезивања са транзитним туристичким коридором аутопута Е-75 (петља "Марковац" и планирана
деоница М-4). Треба сачувати и обновити постојећу трасу црновршке пруге као пешачко-бициклистичку стазу за туристичко
коришћење, а потенцијално и обнову пруге за повезивање Бора са туристичким простором Борског језера и Црног врха.
Програмом подршке одрживог развоја туризма у општини Бор а у складу са Националном стратегијом развоја туризма
Републике Србије треба настојати да се створи шири основ за предузимање конкретних мера ради развоја ове гране привреде, као
недовољно искоришћеног ресурса одрживог развоја. Позитивни аспекти утицаја туризма, на укупан привредни и друштвени
амбијент, огледају се у повећању девизног прилива, повећању домаћег туристичког промета као и у расту запослености.
Обзиром на то, да је савремени развој туризма заснован на квалитету простора и ресурса, неопходно је да ова грана
привреде, као свој приоритетни задатак, обухвати управо заштиту, унапређење и рационално коришћење простора и ресурса.
У циљу постизања одрживог развоја туризма, потребна је сарадња свих нивоа, од локалног до националног као и склад у
спровођењу принципа одрживог развоја, што, између осталог подразумева истицање предности локалног и географског порекла.
Еколошки аспект града Бора
Град Бор је традиционално рударски и индустријски град, и утицај рударства и металургије на овом простору је оставио
значајне и трајне последице на животну средину.
Негативан утицај рударства укључује ерозију, формирање понора, губитак биодиверзитета, загађивање подземних и
површинских вода, заузимање великих повшина плодног земљишта одлагалиштима јаловине и контаминацију земљишта
нарочито приобалног које се трајно загађује јонима тешких метала. Деловањем ветра на флотацијска јаловишта доводи до
загађења прашином у пречнику од око неколико десетина километра, угрожен је биљни и животињски свет. У великом броју
борских села воде из бунара нису употребљиве ни за заливање баште ни појење стоке. Воћарске и повртарске биљке, житарице и
сл. које околно становништво гаји су такође изложене утицају рударења и оне се пласирају на градској пијаци и становници Бора
се снабдевају њима. Рударска минирања негативно утичу на квалитет живота околног становништва, услед буке, прашине и
напрснућа на објектима или урушавања појединих старих објеката који се налазе у опсегу утицаја.
Квалитет живота у Бору је додатно погоршан утицајем индустрије. Услед дима се јављају оштећења на биљним
културама, угинуће пчела а нарочито су здравствено угрожени становници који су лоцирани на удару руже ветрова. Овај утицај је
изражен нарочито у периоду неповољних временских услова.
Околина Бора је услед рударења и пејзажно девастирана што даје јако лошу слику посетиоцима који први пут посете
овај град.
Највећи еколошки проблем је дефинитивно загађење ваздуха. Проблем је био сведен на минимум са изградњом Нове
топионице. Међутим, са доласком новог стратешког партнера, проблем је поново ескалирао и изазвао бурне реакције међу
грађанима Бора, нарочито мештанима околних села.
Највише су угрожени мештани градског насеља Брезоник и околних села - Кривеља, Слатине, Оштреља, Брестовца,
Метовнице, Бучја. Последице загађења ваздуха трпе сви становници, како града тако и наведених околних села.

БРОЈ 8

45

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БОРА“

10. март 2020.

Канцеларија за заштиту животне средине Градске управе Бор, сходно надлежностима и законским обавезама,
успоставила је мониторинг квалитета ваздуха на територији града Бора и редовно извештавање о резултатима. Резултати
мониторинга како са локалне мреже тако и са државне мреже мониторинга су свакодневно истакнути на сајту града Бора, као и на
сајту Агенције за заштиту животне средине.
Извештаји акредитоване институције - Института за рударство и металургију Бор и резултати мониторинга су
поражавајући у смислу квалитета ваздуха на територији града Бора, што је нарочито ескалирало преузимањем РТБа од стране
компаније SERBIA ZIJIN COPPER DOO Bor.
Скоро свакодневно је присутна повећана концентрација загађујућих материја у ваздуху сумпор-диоксида у ваздуху, као
и ситних лебдећих честица РМ 2,5 и РМ10, често је присутна и у концентрацијама које су вишеструко веће од прописаних
граничних вредности.
Институт за рударство и металургију Бор, врши мерења и испитивања концентрације загађујућих материја у ваздуху:
сумпор диоксида, чађи, суспендованих честица, укупних таложних материја.
На квалитет ваздуха, поред концентрације загађујућих материја, велики утицај имају и метеоролошки параметри:
температура ваздуха, ваздушни притисак, влажност ваздуха, правац и брзина ветра, одсуство ветра, количина падавина и
присуство магле. Зими, када је релативна влажност ваздуха највећа, емисија прашине је најмања, док је лети обрнута ситуација.
С обзиром на ситуацију у 2019. години на територији града Бора, град Бор је образовао Радну групу за решавање
отворених питања везаних за рад и пословање SERBIA ZIJIN COPPER DOO Bor и ZIJIN RAKITA EXPLORATION DOO Bor са
задатком да са представницима компаније анализира и размотри сва отворена питања везана за проблематику која је настала
радом компаније, нарочито из области заштите животне средине и установи динамику решавања проблема.
Такође, с обзиром на велики број притужби и захтева мештана околних села у 2019. години, по питању штете на усевима
и производима, угинућа пчела и штете на објектима проистекле као последица рада компаније, град Бор је формирао Стручну
комисију за процену штете изазване радом од стране SERBIA ZIJIN COPPER DOO Bor на територији месних заједница Оштрељ,
Слатина, Кривељ, Бучје и Брезоник. Задатак комисије био је да на основу непосредног увида на терену на простору који је
обухваћен радовима - утицајем SERBIA ZIJIN COPPER DOO Bor, утврди постојање штете на усевима, објектима, води, као и
штетан утицај на животну средину, процени износ штете и записник о утврђеном чињеничном стању достави компанији, што је и
учињено.
Поред наведеног, Град Бор је у 2019. години формирао Тим за мониторинг квалитета амбијенталног ваздуха на
територији града Бора, који се састоји од представника Градске управе, здравствених институција, Института за рударство и
металургију, представника невладиног сектора и представника компаније SERBIA ZIJIN COPPER DOO Bor. Задаци тима су да
делује у складу са програмом праћења квалитета ваздуха у Бору, стручно тумачи резултате мониторинга, анализира реализацију
мера у складу са Краткорочним планом квалитета ваздуха и предлаже нове мере за побољшање квалитета ваздуха и потребу за
постављањем додатних мерних станица на одређеним локацијама на територији града Бора.
3.6 Јавна предузећа
Град Бор је оснивач укупно 6 јавних предузећа:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ЈП „Боговина“
ЈКП „Бодовод“
ЈКП „3. Октобар“
ЈКП за стамбене услуге „Бор“
ЈКП „Топлана“
ЈП „Зоолошки врт“,

као и три предузећа која су у ликвидацији – ЈП „Дирекција за изградњу у ликвидацији“, „Јавна установа спортски ценар у
ликвидацији“ и „Центар за културу општине Бор у ликвидацији“
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Стратешки документи града Бора

Град Бор има следећа стратешка документа:

Сл. лист
Општине/града Бора

Ред.
Бр.

Назив документа

Доносилац

1.

Локални акциони план за младе
општине Бор

Скупштина општине Бор

24/2018

2018-2022. године

2.

Стратешки план за социјалну политику
Града Бора

Скупштина града Бор

19/2018

2019-2023. године

3.

Локални акциони план запошљавања
града Бора за 2020. годину

Скупштина града Бор

4/2020

2020год

4.

Стратегија локалног одрживог развоја
општине Бор

Скупштина општине Бор

10/13

2011-2021 год.

5

Стамбена стратегија општине Бор

Скупштина општине Бор

24/2015

2015-2025 год

6.

Локални план управљања отпадом за
територију општине Бор

Скупштина општине Бор

2/2011

2010-2020. године

7.

ЛЕАП – Локални еколошки акциони план

Скупштина општине Бор

21/2013

2013-2022 год

8.

ЛОКАЛНИ АНТИКОРУПЦИЈСКИ
ПЛАН ГРАДА БОРА

Скупштина града Бора

35/2019

нема

Период важења

4. ФИНАНСИЈЕ ГРАДА БОРА
Град Бор у складу са законским надлежностима које има као локална самоуправа, финансира 5 директних корисника и
то: Скупштину града Бора, Градоначелника града Бора, Градско веће града Бора, Правобранилаштво града Бора, и Градску управа
града Бора и индиректне кориснике средстава буџета а то су: Народна библиотека Бор, Музеј рударства и металургије „Бор“,
Установа „Центар за културу града Бора“, Предшколска установа „Бамби“, Туристичка организација „Бор“, Установа Спортски
центар „Бор“ Бор и 26 Месних заједница. Из буџета града се такође финансира 12 Основних школа, 4 Средње школе, Историјски
архив и Центар за социјални рад.
Поред ових буџетских корисника у систему локалне самоуправе се налазе и 6 јавних предузећа (ЈП „Боговина“ Бор, ЈКП
„Водовод“ Бор, ЈКП „3. Октобар“ Бор, ЈКП за стамбене услуге „Бор“, ЈКП „Топлана“ Бор, ЈП „Зоолошки врт“ Бор), једно
привредно друштво са ограниченом одговорношћу („Бизнис Инкубатор Центар“) који се финансирају из сопствених извора и три
предузећа у ликвидацији (ЈП „Дирекција за изградњу у ликвидацији“, „Јавна установа спортски центар у ликвидацији“ и „Центар
за културу општине Бор у ликвидацији“).
Град Бор, као оснивач, мора водити рачуна о нормалном функционисању ових органа, служби, установа и предузећа
ангажујући већину ресурса Града ради задовољавања потреба локалне заједнице за комуналном инфраструктуром.
Буџет града је правни документ који утврђује план прихода и примања и расхода и издатака града за буџетску, односно
календарску годину. То значи да овај документ представља предвиђање колико ће се новца од грађана и привреде у току једне
године прикупити и на који начин ће се тај новац трошити. Из градског буџета се током године плаћају све обавезе локалне
самоуправе. Исто тако у буџет се сливају приходи из којих се подмирују те обавезе.
Градоначелник и локална управа спроводе градску политику, а главна полуга те политике и развоја је управо буџет
Града. Приликом дефинисања овог, за град Бор најважнијег документа, руководе се законским оквиром и прописима, стратешким
приоритетима развоја и другим елементима.
Реалност је таква да постоје велике разлике између жеља и могућности, тако да креирање буџета подразумева
утврђивање приоритета и прављење компромиса.
У оквиру овог дела дата је детаљна анализа прихода и расхода буџета Града Бора, претпоставке за планирање будућих
прихода и расхода и ограничења која дефинишу закони кад је планирање буџета у питању, како би руководство Града и остала
заинтересована лица имала информацију о реалним могућностима Града за реализацију нових капиталних инвестиција које су
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предвиђене овим Планом.
Приликом планирања за 2020. годину било је потребно обратити пажњу на следеће смернице које је Министарство
финансија Републике Србије дефинисало Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину и пројекције за
2021. и 2022. годину на основу ког је Одељење за финансије дало Упутство буџетским корисницима. Смернице су дате по
групама конта:
Група конта 41 – Расходи за запослене
Локална власт је у обавези да у одлуци о буџету за 2020. годину, у делу буџета који садржи норме битне за извршење
буџета, у посебној одредби искаже број запослених на неодређено и одређено време, за које су у буџету локалне власти
обезбеђена средства.
Плате запослених у јавном сектору уређене су Законом о систему плата запослених у јавном сектору („Службени
гласник РС”, број 18/16, 108/16, 113/17 и 95/18). Плате запослених код корисника буџета локалне власти уређене су и у складу са
Законом о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 62/06...21/16 - др.закон), Уредбом о
коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима („Службени
гласник РС”, бр. 44/08 - пречишћен текст, 2/12, 113/17-др.закон и 23/18).
Приликом обрачуна и исплате плата за запослене у предшколским установама и другим јавним службама (установе
културе) не примењује се Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у
државним органима, већ Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Службени
гласник РС”, бр. 44/01...113/17-др.закон).
Износ средстава потребних за социјална давања запослених (економска класификација
414) планирати реално. Потребно је навести планирани број запослених (сачинити списак лица) који ће у току 2020. године
остварити право на отпремнину и исказати потребу у средствима за исплату отпремнине.
Износ средстава за исплату превоза са посла и на посао (економска класификација 415) планирати према броју
извршилаца за 2020. годину.
Износ средстава за јубиларне награде (416) се мора прецизно и одговорно планирати код свих буџетских корисника.
Потребно је да сваки буџетски корисник, у образложењу наведе списак запослених који ће у 2020. години остварити право
на јубиларну награду као и потребне износе. Оним запосленима за које се у току 2020. године испостави да имају право на
јубиларну награду а не налазе се на списку биће, након приложене потребне документације, исплаћена јубиларна награда стим
што ће се за тај износ умањити средства на другим контима у оквиру финансијског плана буџетског корисника.
Група конта 42 - Коришћење услуга и роба
У оквиру групе конта која се односе на куповину роба и услуга, потребно је реално планирати средства за ове намене у
2020. години, водећи рачуна да се не угрози извршавање сталних трошкова (421 - Стални трошкови) увећан за пројектовану
инфлацију за 2020. годину (2,4%).
Препорука је да буџетски корисници у буџетској процедури преиспитају и потребу смањења других накнада за рад, које
нису обухваћене Законом (уговори о делу, уговори о привремено повременим пословима и др).
Посебно је приликом планирања ове групе конта потребан крајње реалан приступ и са аспекта Закона о роковима
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РСˮ, бр. 119/12, 68/15 и 113/17).
Потребно је размотрити престанак плаћања стручних публикација које нису од есенцијалне важности за рад запослених,
као и престанак плаћања чланарина у удружењима и савезима које нису неопходне за рад буџетских корисника.
Трошкове репрезентације (4237 - трошкови репрезентације), као чисте дискреционе расходе, планирати уз максималну
штедњу и одговорношћу према пореским обвезницима који издвајају значајна средства из својих кућних буџета за
функционисање органа општине. И даље се из буџета града Бора неће извршавати обавеза корисника за угоститељске
услуге (4236 - угоститељске услуге).
Приликом планирања расхода на име накнада за рад ангажованих ван радног односа (економска класификација 423 –
Услуге по уговору) треба планирати у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата,
односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, којим је уређено смањење других сталних примања.
Потребно је да буџетски корисници у буџетској процедури преиспитају и потребу смањења других накнада за рад, које нису
обухваћене Законом (уговори о делу, привремено повремени послови и др), а све у циљу великих потреба фискалног
прилагођавања.
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Средства за текуће одржавање опреме и објеката (425) планирају се по приоритетима и то до нивоа планираног у 2019.
години и мање.
Група конта 45 - Субвенције
У оквиру субвенција неопходно је преиспитати све програме по основу којих се додељују субвенције. Приликом
планирања средстава за субвенције и њихових намена посебно треба имати у виду све прописе који се тичу државне помоћи.
Износ субвенција у 2020. години треба планирати у истом нивоу као у 2019. Години (пре првог ребаланса), са
могућношћу умањења, с обзиром да се Програмом за субвенцију требају планирати могућности умањења субвенција. Средства и
намена инвестиција у Програмима пословања јавних предузећа морају бити усаглашена са средствима и наменама које се
планирају у Одлуци о буџету града за 2020. годину и одлукама других индиректних корисника буџетских средстава односно
буџетског фонда за заштиту животне средине, који учествује у финансирању предвиђених инвестиција у Програмима
пословања јавних предузећа за 2020. годину.
Напомињемо да се неће планирати средства јавним и јавно комуналним предузећима без предложеног програма за
субвенције и подсећамо да се субвенције из буџета града могу дати само за капиталне издатке, одржавање ликвидности и обртна
средства.
Група конта 48 - Остали расходи
Приликом планирања наведених расхода, треба имати у виду да се услед недовољног износа средстава на економској
класификацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова, иста повећава смањењем осталих економских класификација, на
којима је, због наведеног, неопходно прилагодити преузимање обавеза, како би се на тај начин спречило стварање доцњи.
годину.

Остали расходи (група конта 48) планирају се највише у износу који је опредељен Одлуком о буџету града Бора за 2019.

Класа 5 - Издаци за нефинансијску имовину
У циљу ефикасног планирања, важно је да корисници расходе за текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме
(за молерске, зидарске радове, поправке електронске и електричне опреме, замена санитарија, радијатора и сличне послове),
којима се чувa упoтрeбнa врeднoст зграда, објеката и опреме у стaњу кoje je билo у трeнутку изгрaдњe, oднoснo рeкoнструкциje и
којима се не увећава њихова инвестициона вредност планирају на апропријацији економске класификације 425 - Текуће поправке
и одржавање, док се средства за капитално одржавање (знaчajни, дугoрoчни рaдoви нa рeнoвирaњу и унaпрeђeњу пoстojeћих
oбjeкaтa и опреме, адаптација, реконструкција, санација и др.) планирају на контима класе 5.

4.1 Капитални пројекти
Капитални пројекти су пројекти изградње и капиталног одржавања зграда и грађевинских објеката инфраструктуре од
интереса за Републику Србију, односно локалну власт укључујући услуге пројектног планирања које је саставни део пројекта,
обезбеђивање земљишта за изградњу, као и пројекти који подразумевају улагања у опрему, машине и другу нефинансијску
имовину, а у функцији су јавног интереса. Капитални пројекти планирају се и укључују у буџет у складу са одредбама Уредбе о
садржини, начину припреме и оцене, као и праћењу спровођења и извештавању о реализацији капиталних пројеката („Службени
гласник РС”, бр. 63/17) и Правилника о садржини, роковима и поступку достављања инвестиционе документације за капиталне
пројекте („Службени гласник РС”, бр. 18/18).
Набавку административне опреме и других основних средстава (економска класификација 512 - Машине и опрема) за
редован рад који се не сматрају капиталним инвестицијама у смислу вишегодишњих пројеката, потребно је планирати уз
максималне уштеде - само за набавку неопходних средстава за рад. Неће се извршити плаћање из буџета града за набавку опреме
која није планирана финансијским планом на почетку године и није прецизно наведена у образложењу. Приликом планирања
набавке информисати се о свим алтернативним изворима финансирања као што су конкурси и фондови међународних
организација, републичких органа и других донатора. Финансирање набавке неопходне опреме вршити из буџета града
уколико су исцрпљене све могућности финансирања из донација, спонзорства и сопствених прихода.
У складу са чланом 54. став 3. Закона сви буџетски корисници могу преузети обавезе по уговору само за капиталне
пројекте у складу са предвиђеним средствима из прегледа планираних капиталних издатака буџетских корисника за текућу и
наредне две буџетске године у општем делу буџета за текућу годину.
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Полазна основа за планирање обима буџета за 2020. годину су планирани приходи и примања из Одлуке о буџету Града
Бора за 2019. годину, планирани расходи и издаци из ове Одлуке као и њихово извршење у пероду 01.01-30.06.2019. године.
У складу са подацима о реализацији прихода у претходним годинама, планираним приходима и примањима из Одлуке о
буџету Града Бора за 2019. годину, као и параметрима датим у Упутству за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2020. и
пројекције за 2021. и 2022. годину, израђена је пројекција буџетских прихода и примања у буџету Града за 2020. и наредне две
фискалне године:
Табела - Пројекција прихода и примања у периоду од 2020. до 2022. године
Конто
Класа/Ка
ВРСТЕ ПРИХОДА И
План за
Пројекција
тегорија/
ПРИМАЊА
2019.
за 2020.
Група

Пројекција
за 2021.

Пројекција
за 2022.

Средства из
буџета

Средства из
буџета

Средства из
буџета

2,466,272,622

2,051,276,863

2,091,276,863

2,124,276,863

1,593,252,200

1,369,320,000

1,387,320,000

1,398,320,000

875,545,000

865,210,000

866,210,000

866,210,000

743,000,000

760,000,000

760,000,000

760,000,000

390,000

150,000

150,000

150,000

10,000,000

9,000,000

9,000,000

9,000,000

41,000,000

34,000,000

34,500,000

34,500,000

1,500,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

10,000

10,000

10,000

10,000

45,000

50,000

50,000

50,000

77,000,000

59,000,000

59,500,000

59,500,000

2,600,000

1,800,000

1,800,000

1,800,000

338,500,000

235,000,000

252,000,000

263,000,000

105,000,000

80,000,000

80,000,000

80,000,000

Средства из
буџета
Пренета средства из претходне
године

109,227,378

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

700000

ПОРЕЗИ

710000
711000

711111
711121

711122

711123

711145

711146

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК,
ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ
ДОБИТКЕ
Порез на зараде
Порез на приходе од
самосталних делатности који се
плаћа према стварно оствареном
приходу, по решењу Пореске
управе
Порез на приходе од
самосталних делатности који се
плаћа према паушално
утврђеном приходу, по решењу
Пореске управе
Порез на приходе од
самосталних делатности који се
плаћа према стварно оствареном
приходу самоопорезивањем
Порез на приходе од давања у
закуп покретних ствари - по
основу самоопорезивања и по
решењу Пореске управе
Порез на приход од
пољопривреде и шумарства, по
решењу Пореске управе

711147

Порез на земљиште

711191

Порез на остале приходе

711193

Порез на приходе од спортиста и
спортских стручњака
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

713000
713121

Порез на имовину обвезника
који не воде пословне књиге
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Порез на имовину обвезника
који воде пословне књиге

713311

Порез на наслеђе и поклон по
решењу Пореске управе

713421

Порез на пренос апсолутних
права на непокретности, по
решењу Пореске управе

713423

Порез на пренос апсолутних
права на моторним возилима,
пловилима и ваздухопловима, по
решењу Пореске управе

10. март 2020.

200,000,000

105,000,000

120,000,000

130,000,000

4,000,000

6,000,000

6,000,000

6,000,000

23,000,000

38,000,000

40,000,000

41,000,000

6,500,000

6,000,000

6,000,000

6,000,000

350,307,200

240,110,000

240,110,000

240,110,000

352,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

25,000,000

24,500,000

24,500,000

24,500,000

55,000

10,000

10,000

10,000

25,000,000

12,000,000

12,000,000

12,000,000

2,600,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

296,800,200

200,000,000

200,000,000

200,000,000

500,000

100,000

100,000

100,000

28,900,000

29,000,000

29,000,000

29,000,000

28,900,000

29,000,000

29,000,000

29,000,000

240,661,863

226,956,863

226,956,863

226,956,863

240,661,863

226,956,863

226,956,863

226,956,863

226,956,863

226,956,863

226,956,863

226,956,863

ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ

714000
714431

714513

714543

714549

Комунална такса за коришћење
рекламних паноа, укључујући и
истицање и исписивање фирме
ван пословног простора на
објектима и просторима који
припадају јединици локалне
самоуправе(коловози, тротоари,
зелене површине, бандере и сл.)
Комунална такса за држање
моторних друмских и
прикључних возила, осим
пољопривредних возила и
машина
Накнада за промену намене
пољопривредног земљишта
Накнада за емисије SO2, NO2,
прашкасте материје и
произведни или одложени отпад

714552

Боравишна такса

714562

Накнада за заштиту и
унапређивање животне средине

714593

Накнада за постављање
водовода, канализације,
електричних водова, електронске
комуникационе мреже и слично,
на општинском путу и улици,
која припада управљачима тих
путева и улица
ДРУГИ ПОРЕЗИ

716000
716111

Комунална такса за истицање
фирме на пословном простору
ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

730000

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ
НИВОА ВЛАСТИ

733000
733141

Ненаменски трансфери од
Републике у корист нивоа
градова
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Текући наменски трансфери, у
ужем смислу, од Републике у
корист нивоа градова

7,705,000

Капитални наменски трансфери,
у ужем смислу, од Републике у
корист нивоа градова

6,000,000

10. март 2020.

ДРУГИ ПРИХОДИ

740000

624,858,559

450,000,000

472,000,000

494,000,000

489,933,597

369,050,000

389,050,000

409,050,000

500,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

-

-

-

-

470,098,980

350,000,000

370,000,000

390,000,000

50,000

50,000

50,000

50,000

1,500,000

1,300,000

1,300,000

1,300,000

3,150,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

Накнада за коришћење
грађевинског земљишта

5,140,000

2,700,000

2,700,000

2,700,000

741538

Допринос за уређивање
грађевинског земљишта

9,494,617

9,000,000

9,000,000

9,000,000

741596

Накнада за коришћење дрвета
-

1,000,000

1,000,000

1,000,000

106,735,000

63,900,000

65,900,000

67,900,000

20,000,000

16,000,000

16,000,000

16,000,000

420,000

2,600,000

2,600,000

2,600,000

43,000,000

11,000,000

13,000,000

15,000,000

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ

741000
741141

741413

741511
741522

741526
741531

741534

Приходи буџета града од камата
на средства консолидованог
рачуна трезора укључена у
депозит банака
Приход од имовине који припада
имаоцима полисе осигурања
градова
Накнада за коришћење ресурса и
резерви минералних сировина
Средства остварена од давања у
закуп пољопривредног
земљишта, односно
пољопривредног објекта у
државној својини
Накнада за коришћење шума и
шумског земљишта
Комунална такса за коришћење
простора на јавним површинама
или испред пословног простора у
пословне сврхе, осим ради
продаје штампе, књига и других
публикација, производа старих и
уметничких заната и домаће
радиности

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ
ДОБАРА И УСЛУГА

742000
742142

742143

742145

Приходи од давања у закуп,
односно на коришћење
непокретности у државној
својини које користе градови и
индиректни корисници њиховог
буџета
Приходи од закупнине за
грађевинско земљиште у корист
нивоа градова
Приходи од давања у закуп,
односно на коришћење
непокретности у градској
својини које користе градови и
индиректни корисници њиховог
буџета
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Приходи остварени по основу
пружања услуга боравка деце у
предшколским установама у
корист нивоа градова

742241

Градске административне таксе

742253

Накнада за уређивање
грађевинског земљишта

742242

Такса за озакоњење објеката у
корист градова

742341

Приходи које својом делатношћу
остваре органи и организације
градова

743000

743324

743341

743924

745000
745141
745142
745143

770000

772113

810000

811142

35,000,000

29,000,000

29,000,000

29,000,000

2,500,000

1,300,000

1,300,000

1,300,000

315,000

1,800,000

1,800,000

1,800,000

3,500,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

2,000,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

6,375,000

7,450,000

7,450,000

7,450,000

5,500,000

7,000,000

7,000,000

7,000,000

500,000

150,000

150,000

150,000

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И
ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА
КОРИСТ
Приходи од новчаних казни за
прекршаје и привредне преступе,
предвиђене прописима о
безбедности саобраћаја на
путевима
Приходи од новчаних казни
изречени у прекршајном
поступку за прекшаје прописане
актом скупштине града као и
одузета имовинска корист у том
поступку
Увећање пореског дуга у
посупку принудне наплате, које
је правна последица принудне
наплате изворних прихода
јединица локалне самоуправе
МЕШОВИТИ И
НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ

375,000

300,000

300,000

300,000

21,814,962

9,600,000

9,600,000

9,600,000

Остали приходи у корист нивоа
градова

20,014,962

8,000,000

8,000,000

8,000,000

Закупнина за стан у државној
својини у корист нивоа градова

800,000

100,000

100,000

100,000

1,000,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

7,500,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

7,500,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

13,500,000

14,200,000

14,200,000

14,200,000

13,500,000

14,200,000

14,200,000

14,200,000

500,000

2,200,000

2,200,000

2,200,000

Део добити јавног предузећа и
других облика организовања, у
корист нивоа градова
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ
ЗА РЕФУНДАЦИЈУ
РАСХОДА
Меморандумске ставке за
рефундацију расхода буџета
града из претходне године
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

800000
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Примања од продаје станова у
корист нивоа градова
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Примања од отплате станова у
корист нивоа градова
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА ОД
ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ
ФИН. ИМОВИНЕ
УКУПНО ПРЕНЕТА
СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

10. март 2020.

13,000,000

12,000,000

12,000,000

12,000,000

2,479,772,622

2,065,476,863

2,105,476,863

2,138,476,863

2,589,000,000

2,065,476,863

2,105,476,863

2,138,476,863

У напред приказаној табели - Пројекција обима и структуре буџетских прихода, може се видети обим и структура
буџетских средстава у посматраном периоду, узимајући у обзир лимитирана средства.
Процена средстава из ранијих година која ће остати неутрошена – извор 13, такође нису укључена. Наиме, у протеклом
периоду формирала су се значајна неутрошена средства која се углавном преносе у наредни период. Иако утиче на укупан ниво
дефицита, овако генерисан део фискалног резултата не утиче на ниво јавног дуга у тренутку његовог стварања, али може
неповољно да делује на ниво ликвидности у будућности и ствара погрешну слику о стању локалних јавних финансија.
Такође, процена обима буџета за 2020. годину и наредне две године извршена је под условом да се буџет града Бора
додатно не задужује код пословних банака. Потребно је напоменути да у процену прихода и примања за 2020. годину нису
укључени приходи од донација, као ни евентуални трансфери од надлежних Министарства (средства која надлежна Министарства
одобравају за реализацију пројеката по конкурсима).
Дакле, с обзиром да се на основу Закона о буџетском систему мора успоставити равнотежа између прихода и расхода, и
с обзиром да на страни расхода у лимитирана средства нису ушли поједини расходи и издаци, односно процена је смањена за
лимитирана средства, тако је морала и процена на страни прихода бити смањена за исти износ.
Табела - Пројекција расхода и издатака у периоду од 2020. до 2022. године
Екон
.
клас
.

ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА

1

Средства
из буџета
2019.
годин
е

Средства
из буџета
2020.
годин
е
3

2

400
410

ТЕКУЋИ РАСХОДИ
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

411

Плате и додаци запослених

412

Социјални доприноси на терет послодавца

413

Накнаде у натури (превоз)

414

Социјална давања запосленима

415

Накнаде за запослене

416

Награде,бонуси и остали посебни расходи

420
421

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
Стални трошкови

Средства
из буџета
2021.
годин
е
3

Средства
из буџета
2022.
годин
е
3

1,946,557,203
449,772,352

1,216.8
0.0

1,183.9
0.0

1,186.8
0.0

363,107,953

0.0

0.0

0.0

65,212,165

0.0

0.0

0.0

-

0.0

0.0

0.0

5,359,693

0.0

0.0

0.0

10,985,552

0.0

0.0

0.0

5,106,989

0.0

0.0

0.0

593,074,106
199,461,840

559.0
226.3

523.9
229.2

535.9
238.2
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422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

425

Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)

426

Материјал

440
441
444
450
451

10. март 2020.

2,277,800

1.8

1.8

2.8

121,957,446

100.8

64.8

74.8

67,223,400

49.7

49.7

41.7

136,621,096

117.9

118.9

116.9

65,532,524

62.4

59.4

61.4

ОТПЛАТА КАМАТА
Отплата домаћих камата;
Пратећи трошкови задуживања
СУБВЕНЦИЈЕ

6,258,500
6,258,500
379,675,105

4.0
0.0
4.0
249.7

3.0
0.0
3.0
259.2

3.5
0.0
3.5
249.3

206,038,338

76.1

92.1

90.7

454
460

Текуће субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Субвенције приватним предузећима
ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

173,636,767
257,820,617

173.6
160.8

167.1
174.5

158.6
174.8

4631

Текући трансфери осталим нивоима власти

164,510,381

124.4

128.1

130.4

4632

Капитални трансфери осталим нивоима власти

3,596,000

3.4

3.4

3.4

464

Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања

38,230,000

18.0

28.0

26.0

465

Остале дотације и трансфери

51,484,236

15.0

15.0

15.0

470

СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ

134,319,168

117.5

117.5

117.5

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

134,319,168

117.5

117.5

117.5

480

ОСТАЛИ РАСХОДИ

113,460,030

125.8

105.8

105.8

481
482

Дотације невладиним организацијама;
Порези, обавезне таксе, казне и пенали;

54,497,915
10,368,115

52.8
0.5

52.8
0.5

52.8
0.5

483

Новчане казне и пенали по решењу судова;

24,912,000

37.5

27.5

27.5

485

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних
органа;
АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА
Стална резерва

23,682,000

35.0

25.0

25.0

12,177,325
2,479,773

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

9,697,552

0.0

0.0

0.0

КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

642,442,797

265.1

229.7

227.1

510

ОСНОВНА СРЕДСТВА

627,142,797

265.1

229.7

227.1

511

Зграде и грађевински објекти;

567,185,584

210.9

176.9

173.9

512
513
515
520

Машине и опрема;
Остале некретнине и опрема;
Нематеријална имовина
ЗАЛИХЕ

53,051,613
1,995,000
4,910,600
-

47.8
2.0
4.4
0.0

46.4
2.0
4.4
0.0

47.8
2.0
3.4
0.0

523

Залихе робе за даљу продају

-

0.0

0.0

0.0

540

ПРИРОДНА ИМОВИНА

15,300,000

0.0

0.0

0.0

541

Земљиште;
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ
Обим средстава који није ушао у лимите
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ

15,300,000
2,589,000,000

0.0
1,481.9
583.0

0.0
1,413.6
691.0

0.0
1,413.9
724.0

2,065

2,105

2,138

490
4991
1
4991
2
500

Текућа резерва

2,589,000,000
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Градска управа града Бора на основу Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину и
пројекцију за 2021. и 2022. годину припремила је нацрт буџета за 2020. годину.
У складу са макроекономским показатељима наведеним у Упутству предвиђено је да је локална власт у обавези
да реално планира своје приходе буџета, тако да је приликом планирања прихода потребно поћи од њиховог остварења за три
квартала у 2019. години и њихове процене за задњи квартал те године, што представља основ за њихово увећање, при чему
укупан раст прихода не сме да буде већи од номиналног раста БДП (пројектован номинални раст у 2020. години од 7,6%).
Према Нацрту Буџета града Бора за 2020. годину буџет се састоји се од:

* прихода и примања буџета града Бора за 2020. годину, која се састоје од текућих прихода из класе 7, у износу од
2.337.523.576 динара и примања од продаје нефинансијске имовине класе 8 у износу од 15.800.000 динара.
* расхода и издатака буџета града Бора за 2020. годину, који се састоје од текућих расхода из класе 4 у износу од
1.996.032.658 динара и капиталних издатака из класе 5 у износу 450.666.229 динара.
* буџетског дефицита у износу од 93.375.311 динара.
Буџетски дефицит финансираће се из пренетих неутрошених средстава из претходних година.
Одељење за финансије је спровело јавну расправу која је одржана у периоду од 02.12.
до 16.12.2019. године. Такође се у Скупштинској сали 13.12.2019. године организовао отворени састанак у форми округлог стола
коме су присуствовали сви заинтересовани грађани, представници Јавно комуналних предузећа као и индиректни корисници и
индиректни корисници другог нивоа власти на тему израде Нацрта Одлуке о буџету града Бора за 2020. годину.
Након спроведене јавне расправе и достављених предлога за унапређење нацрта Одлуке о буџету града Бора за
2020. година, као и обухватом свих обавеза у из 2019. године за које је извесно да неће бити измирене у 2019. години, буџет града
Бора за 2020. годину износи 3.226.157.896,00 динара од чега средства буџета износе 2.991.112.811,00 динара, средства из
сопствених средстава буџетских корисника 17.426.870,00 динара, док су средства из осталих извора планирана у износу од
217.618.215,00 динара.
Приходи и примања планирају се у износу од 3.132.954.745,00 динара Расходи и издаци се
планирају у износу од 3.226.157.896,00 динара
Буџетски дефицит се планира у износу од 93.203.151,00 и он ће се финансирати из пренетих неутрошених
средстава из претходних година.
Структура планиранх прихода и примања за 2020. годину
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Приходи од
пореза
2.027.778.432
динара

Укупни
буџетски
приходи и
примања
3.226.157.896
динара
Примања од
продаје
нефинансијске
имовине
29.700.000
динара

Донације и
трансфери
331.501.927
динара

Меморандумске
ставке за
рефундацију
расхода
10.675.000
динара
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Структура планираних расхода и издатака буџета за 2020. годину

Коришћење услуга
и роба 737.401.700

Отплата камата и
пратећи
трошкови
задуживања

динара

Донације,
дотације
трансфери
234.586.239

6.746.000

и

динара

динара

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 3.226.157.896
Капитални
издаци
954.544.591

Расходи
запослене
504.511.574

динара

динара

динара

Средства
резерве
32.983.468

Социјално
осигурање и
социјална
заштита
132.922.396

динара

динара

Остали расходи
169.361.117
динара

Субвенције
453.100.811
динара

за
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Расходи буџета по програмима

Назив програма

Средства из Одлуке о буџету града

Структура

Бора за 2020. годину (износ у

расхода

динарима)
Програм 1 - Урбанизам и просторно планирање

180.449.175

5,59%

Програм 2 - Комуналне делатности

515.040.004

15,96%

Програм 3 - Локални економски развој

39.864.044

1,24%

Програм 4 - Развој туризма

57.453.863

1,78%

Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој

45.000.000

1,39%

Програм 6 - Заштита животне средине

134.652.922

4,17%

инфраструктура

703.091.207

21,79%

Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање

243.697.405

7,55%

Програм 9 - Основно образовање и васпитање

130.766.230

4,05%

Програм 10 - Средње образовање и васпитање

61.495.947

1,91%

Програм 11 - Социјална и дечја заштита

187.412.934

5,81%

Програм 12 - Здравствена заштита

45.652.956

1,42%

Програм 13 - Развој културе

126.842.113

3,93%

Програм 14 - Развој спорта и омладине

239.441.339

7,42%

Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе

461.544.719

14,31%

Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе

50.253.038

1,56%

енергије

3.500.000

0,11%

УКУПНО:

3.226.157.896

100,00%

Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна

Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори
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4.2 Оцена кредитне способности Града Бора
Кредитна способност представља способност локалне самоуправе да плаћа обавезе по основу отплате главнице дуга и
камате о року доспећа уз редовно извршавање својих надлежности у складу са Законом.
Главни показатељ кредитне способности је нето-текући суфицит буџета из кога се може вршити отплата новог дуга. У
наставку је приказано кретање нето-текућег суфицита у претходним годинама као и ограничења задужености Града у скалду са
Законом о јавном дугу и могућност задуживања Града на основу пројекције нето-текућег суфицита.
Табела 1: Текући и капитални расходи буџета у периоду 2017.-2020. године

Бро
ј

Опис

Економ.
Класификациј
а

Извршење

2017

Извршење
у мил РСД

%

83.1%

Извршењ
е
Извршењ
е у мил
РСД

2018

%

88.7%

Извршењ
е
Извршењ
е у мил
РСД

План

2019

%

75.7%

2020

План у
мил
РСД

%

2,144.7
0

71.7%

41

375.3

1.2.

Текући расходи
Расходи за
запослене
Коришћење роба и
услуга

42

454.2

1.3.

Отплата камата

44

8.8

0.3%

3.5

0.1%

4.6

0.2%

6.7

0.2%

1.4.

Текуће субвенције
Текуће донације,
дотације и
трансфери

451

234.2

7.8%

329.3

11.0%

340.1

11.4%

405.0

13.5%

46

169.6

47+48+49

290.2

1
1.1.

1.5.

1.6.

2

2.1.
2.2.
2.3.

Остали текући
расходи
Текући расходи
/Тренд
Капитални
расходи
Издаци за набавку
нефинанисијске
имовине
Капиталне
субвенције
Капитални
трансфери

2.4.

Капитални
расходи /Тренд

2.5.

класа 6
УКУПНО

1,532.30

12.5%
15.2%

1,795.80
389.3
628.2

5.7%

4512

10

4632

5.4

0.3%
0.2%

34.7
4.9

2.4
1,843.00

0.1%
100.0
%

0.6
2,023.70

24.3%

0.2%

123.4
846.4

16.5%
494.3

1.2%

10.8%
324.2

96.8
558.80

50
14.5

23.0%

7.5%

8.8%

6.3%
187.7

100.0
61

11.3%

687.3

16.6%

224.0

263.9
117.2

227.90

16.4%

497.5

6.9%

8.3%

9.8%
292.9

491.7

14.4%

206.9

247.4

16.9%

431.1

6.6%

100.0

5

21.0%

198.1
9.7%

310.70

13.0%

1,738.30

28.3%
26.4%

788.7
1.7%
0.5%

47.9
9.8

1.6%
0.3%

73.4

245.2

151.5

0.0%

0.0%

0.0%

100.0
%

2,297.10

100.0%

2,991.1
0

100.0
%

У напред приказаној табели је приказано кретање нето текућег резултата (суфицита/дефицита) у посматраном
трогодишњем периоду (2017.-2019. године са планом за 2020. годину) који представља кључни показатељ развојних капацитета
локалног буџета.
У свим посматраним годинама Буџет града је исказивао текући суфицит, који је при томе остварио значајни раст: од
363,6 милиона у 2017. години, 450,5 милиона у 2018. години, у 2019. години је мало нижи од претходних и износи 326,5 а
оперативни суфицит је планиран у 2020. години 830,6 милиона динара.
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Табела 2: Оперативни буџетски суфицит у периоду 2017.-2020. године
Извршење у мил РСД

План

Број

Опис

2017

2018

2019

2020

1

Текући приходи

1,895.9

2,246.3

2,107.6

2,975.3

2

Текући расходи

1,532.3

1,795.8

1,781.1

2,144.7

3

Текући суфицит/дефицит (1-2)

363.6

450.5

326.5

830.6

Тренд

100.0

123.9

72.5

254.4

Сервисирање дуга

2.5

0.6

0.0

0.0

4.1.

Отплата главнице

2.4

0.6

4.2.

Отплата камате

0.1

4

5

Нето текући суфицит/дефицит
(3-4)

361.1

449.9

326.5

830.6

Тренд

100.0

124.6

72.6

254.4

16.8

12.7

12.6

15.8

132.8

206.4

267.5

93.2

510.70

669.00

606.60

939.60

510.70

669.00

606.60

939.60

6

Капитални приходи

7

Неутрошена средства из ранијих
година
Средства за инвестирање

8
9
10

Примања од задуживања
УКУПНА СРЕДСТВА ЗА
ИНВЕСТИРАЊЕ

Напомена:


У износима у колони под редним бројем 7 садржана су и износи наменских средстава



У Табели број 2 су исказана укупна средства за инвестирање у колони за 2020. годину у износу од 939.60 динара,
напомињемо да је у табели садржан само износ текућих расхода а није садржан планиран износ капиталних
расхода који износи 846.4 који је приказан у Табели број 1 (исто важи за све наведене претходне године у табели
2)

Буџет Града Бора за 2017. годину је имао обавезе по основу сервисирања дугова у износу од 2,5 милиона динара, али је и
те године исказан нето оперативни суфицит. Године 2018. је исплаћена последња рата кредита и исте је суфицит био 449,9
милиона динара. Нешто мањи суфицит је исказан 2019. године у износу од 326.5 милиона динара.
Додавањем капиталних прихода и средстава која се преносе из претходних година долази се до укупног износа који је
Град у стању да издваја из свог буџета за инвестирање. Овај износ је око 510,7 милиона динара у 2017. години и растао је сваке
наредне године а 2020. године се очекује да ће расположива средства за инвестирање износити око 939,6 милиона динара.
Коначни капацитети Града за финансирање развојних пројеката чини збир средстава које град може да издвоји из свог
буџета и средстава које може да позајми. Укупни износ који град може да позајми зависи од њеног кредитног рејтинга који,
посматрано према законским лимитима зависи од оптерећености текућих прихода буџета дуговима и обавеза према дуговима, тј.
текућих издвајања за сервисирање дугова.
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Табела 3: Изабрани буџетски индикатори у периоду 2017.-2020. године
Извршење у мил РСД

План

Број

Опис

2017

2018

2019

2020

1

Текући приходи класа 700000

1,895.9

2,246.3

2,107.6

2,975.3

2

Стање дуга (биланс стања)

2.2

2.2

Рацио 1: учешће обавеза по
дуговима у текућим приходима
(2/1 ≤ 50%)
Издаци за отплату дугова

3

Рацио 2: учешће издатака за
отплату дугова у текућим
приходима (3/1 ≤ 15%)
4

Текући суфицит, пре расхода за
камате
Рацио 3: учешће издатака за
отплату дугова у текућем
суфициту (3/4)

0.10%

0.00%

0.00%

2.5

0.6

0.0

0.0

0.13%

0.03%

0.00%

0.00%

363.5

450.5

326.5

889.3

0.69%

0.13%

0.00%

0.00%

5

Укупни приходи и примања

2,045.5

2,465.4

2,387.7

3,084.3

6

Текући приходи
(рекласификовани)

1,895.9

2,246.3

2,107.6

2,975.3

363.6

450.5

326.5

830.6

17.78%

18.27%

13.67%

26.93%

19.18%

20.06%

15.49%

27.92%

363.6

450.5

326.5

830.6

19.18%

20.06%

15.49%

27.92%

7

Текући суфицит
Рацио 4: текући суфицит у
укупним приходима и примањима
(7/5)
Рацио 5: текући суфицит у
укупним приходима (7/6)

8

0.12%

Нето текући суфицит
Рацио 6: нето текући суфицит у
текућим приходима (8/6)

Напомена: У колони под редним бројем 3 у пољу које се односи на 2019. годину нема уноса с обзиром да завршни
рачун за 2019. годину још увек није израђен
Град Бор у посматраном периоду није имао задужење по основ кредита, тако да је њен капацитет за задуживање био на
нивоу максималног законског лимита односно 50% од текућих прихода из протекле године што је у складу са чланом 36. Закона о
јавном дугу („Службени гласник РС“, бр 61/2005, 107/2009, 78/2011, 65/2015, 95/2018 и 91/2019).
Током посматраног периода Град Бор је имао обавезе по основу задужења по Уговору о комисиону из 2011. године и по
њему је Град измиривао обавезе 2017. године и последња рата је исплаћена 2018. године.
Анализом планираних и пројектованих прихода и примања и планираних и пројектованих расхода и издатака за период
2017-2020. године, поред планираних издатака за финансијску имовину, а узимајући у обзир досадашњу задуженост Града за
капитална улагања, посматрајући показатеље Рацио 1 и Рацио 2, може се закључити да град Бор и у погледу укупне задужености
убудуће може да се задужује у складу са позитивним законским прописима.

5.

Субјекти задужени за израду Плана капиталних инвестиција

У процесу израде плана капиталних инвестиција приказаног у овом документу, Решењем број 454-3/2019-II формирана
је Комисија за предлагање капиталних пројеката са 2020. годину, са пројекцијама за 2021. И 2022. Годину, у следећем саставу:
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Љубинка Јелић, начелник Градске управе, Зорана Гајић, начелник Одељења за финансије, Драгана Николић, заменик начелника
Одељења за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове, Слободан Голубовић, заменик начелника
Одељења за планирање и развој, Игор Матић, Одељење за привреду и друштвене делатности, Никола Чађеновић, кабинет
градоначелника и Јелена Косовац Додок, кабинет градоначелника. На овом пројекту, као подршка радној групи радили су
запослени у Градској управи из Одељења за финансије, Одељења за привреду и друштвене делатности, Одељења за урбанизам,
грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове и Одељења за планирање и развој. Такође треба поменути активно
учешће представника јавних предузећа чији је оснивач град Бор у изради Плана капиталних инвестиција (ЈП
„Боговина“ Бор, ЈКП „Водовод“ Бор, ЈКП „3. Октобар“ Бор, ЈКП за стамбене услуге „Бор“, ЈКП „Топлана...).

6.

ПРИКАЗ КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКАТА

Капитални пројекти Града обухваћени овим документм односе се на изградњу инфраструктурних објеката и то пре свега
на изградњу и одржавање система водовода и канализације, као и путне мреже. Значајна средства се планирају за унапређење
топлификације и система даљинског грејања у граду. Такође су планирани капитални пројекти везани за области образовања и
здравства.

6.1

Капитални пројекти за 2020. годину по областима инвестирања

У следећој табели (прилог 1) приказан је преглед капиталних пројеката за 2020. годину и то по областима инвестирања
са најзначајнијим карактеристикама – локација, предложени период реализације као и вредност изражена у динарима (урачунат је
пдв). Капитални пројекти су одвојени у смислу пројектовања и извођења радова.
6.2 Капитални пројекти за 2021 и 2022. годину по областима инвестирања
У следећој табели (прилог 2) приказан је преглед планираних капиталних пројеката за 2021. и 2022. годину и то по
областима инвестирања са најзначајнијим карактеристикама – локација, предложена година реализације, вредност изражена у
динарима (урачунат је пдв), као и могући модел финансирања. Капитални пројекти су одвојени у смислу пројектовања и извођења
радова.
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ПРИЛОГ 1
Издаци за капиталне пројекте, планирани за буџетску 2020. годину исказани су у табели:
(приказане вредности су са исказаним пдв-ом) ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА
Редни
број

Назив

Локација

Оквирни датуми
покретање
поступка

I 1.

1

закључење
уговора

извршење
уговора

Припремање земљишта
Стратешко просторно и урбанистичко
планирање
План детаљне регулације интерне
обилазнице за ДП IБ-37 и ДП IIА-146 са идејним
решењем саобраћајнице и стратешком проценом
утицаја плана на животну средину

Процењена
вредност са
пдв-ом

Напомена

11.000.000,00

Комунално опремање земљишта
Објекти и мрежа водоснабдевања

II 1.

Пројектно техничка документација са геодетским
услугама за издавање локацијских услова и издавање
грађевинских дозвола за водоснабдевање МЗ Бучје

I квартал

III квартал

У току

I квартал

174.000,00

преузета обавеза
из 2019.

КО Злот

У току

I квартал

180.000,00

преузета обавеза
из 2019.

Израда пројектно техничке документације за издавање
локацијских услова и грађевинских дозвола за
водоснабдевање засеока у подручју: Нови Злотски путКО Злот
4 ВКФ, МЗ Брестовац и МЗ Злот

У току

I квартал

816.000,00

преузета обавеза
из 2019.

1

КО Бучје

Израда пројектно техничке документације за издавање
локацијских услова и грађевинских дозвола за
2 водоснабдевање засеока Преваље у МЗ Злот
КО Злот

3

Израда пројектно техничке документације за издавање
локацијских услова и грађевинских дозвола за
изградњу водоводне мреже засеока Девесел у МЗ Злот

3.000.000,00
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покретање
поступка

Објекти и мрежа канализације
Пројектно техничка документација за
повезивање домаћинстава и осталих објеката
на изведени фекални
1 канализациони систем МЗ Кривељ
Израда пројектно техничке документације
реконструкције атмосферске канализације у улицама
2
Мајданпечка и Чочетова у Бору

II 3.

извршење
уговора

Напомена

II квартал

288.000,00

I квартал

II квартал

4.200.000,00

У току

I квартал

1.200.000,00

КО Кривељ

I квартал

II квартал

378.000,00

КО Бор 1

I квартал

II квартал

180.000,00

преузета обавеза
из 2019.

I квартал

II квартал

265.000,00

преузета обавеза
из 2019.

У току

I квартал

2.400.000,00

КО Танда

Израда пројектно техничке документације за санацију
цевовода на делу III километра код НИС-а, код
3
КО Бор 1
Кристала и Дрвозана
Студија процене стања постојећег канализационог
система на територији града Бора са предлозима за
4
унапређење система

закључење
уговора

Процењена
вредност са
пдв-ом

I квартал

Студија процене стања постојећег водоводног система
градског насеља Бора са предлозима за унапређење
7
КО Бор 1 и КО Брестовац
система
II 2.

Оквирни датуми

Локација

Израда идејног решења са техно- економском
анализом водоснабдевања дела насеља Метовница из
постојећих бунара у
5 алувиону Црног Тимока
Израда пројектно техничке документације са
изградњом водовода и набавком хлоратора
6 у МЗ Танда

10. март 2020.

КО Бор 1 и КО Брестовац

Електроенергетска мрежа – проширење јавне расвете
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Топлификација
Студија стања система даљинског грејања у
Бору са анализом изводљивости пројекта замене
1 енергената
КО Бор 1
Израда пројектно техничке документације за добијање
потребне дозволе за изградњу две
КО Бор 1
3 нове топлане у Бору
Саобраћајна инфраструктура
Израда пројектно техничке документације за уређење -Основна школа „Душан Радовић“, КО
зона школе
Бор
-Основна школа „3. октобар“, КО Бор
-Комплекс објеката (Основна школа
„Бранко Радичевић“, Основна школа
„Свети Сава“, Школа за основно и
средње образовање деце са посебним
потребама „Видовдан“), КО Бор
-Основна школа „Вук Караџић“, КО
Слатина
-Основна школа „Петар Радовановић“,
КО Злот
-Основна школа „Свети Сава“, КО
Доња Бела Река

II 5.

Оквирни датуми

Локација
покретање
поступка

КО Доња Бела Река

извршење
уговора

I квартал

II квартал

4.000.000,00

II квартал

II квартал

4.500.000,00

I квартал

665.000,00

II квартал

500.000,00

Напомена

У току је јавна набавка 2019.

1

Усаглашавање
пројектно
техничке
документације за изградњу пута Д.Б.Река –
2 Појате (550,00m)

закључење
уговора

Процењена
вредност са
пдв-ом

I квартал

преузета обавеза
из 2019.
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Локација
покретање
поступка

II 6.

II 7.

II 8.

Процењена
вредност
са пдв-ом

Оквирни датуми
закључење
уговора

Напомена

извршење
уговора

Израда пројектно техничке документације са
постављањем вертикалне сигнализације Нови Злотски
3 пут
КО Злот

I квартал

II квартал

1.000.000,00

Израда пројектно техничке документације за изградњу
КО Бор 1 и КО Брестовац
4 моста на путу Бор 2- Бањско поље

I квартал

II квартал

400.000,00

Израда пројектно техничке документације за изградњу
5 пута Бор-2 Бањско поље I фаза
КО Бор 1 и КО Брестовац

II квартал

III квартал

600.000,00

Пројектно техничка документација за постављање
6 видео надзора у Граду Бору

КО Бор 1

I квартал

II квартал

600.000,00

к.п.бр. 793 КО Бор 1

I квартал

Зеленило

Специфичне грађевине
Пројектна документација - Инвестиционо
1 одржавање платоа на пијаци

II квартал

489.600,00

преузета обавеза
из 2019.

Стамбена изградња

А

Образовање
Израда пројектно техничке документације за изградњу
новог европског вртића површине преко 3000 m² у МЗ
1
к.п.бр. 3284/1 КО Бор 1
Нови Центар
Израда пројектно техничке документације за радове
на санацији целог објекта и окружења у коме се
налазе: ОШ Бранко Радичевић, ОШ Свети Сава и ОШ
к.п.бр. 950 КО Бор 1
2
Видовдан

4.080.000,00

преузета обавеза
из 2019.

14.400.000,00

преузета обавеза
из 2019.
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Локација

Процењена
вредност
са пдв-ом

Оквирни датуми
покретање
поступка

закључење
уговора

извршење
уговора

Израда пројектно техничке документације за радове на
санацији и реконструкцији зграде школе, радионица и
к.п.бр. 3371/1 КО Бор 1
3
фискултурне сале МЕШ
II 10.

II 11.

II 12.

II 13.
II 14.

II 15.

II 16.

12.000.000,00

Културно образовни објекти
Израда пројектно техничке документације за
реконструкцију галерије библиотеке у смислу
изградње међуспратне конструкције и
1 преградње простора
к.п.бр. 847/1 КО Бор 1

157.680,00

Социјална и здравствена заштита
Израда пројектно техничке документације за санацију,
реконструкцију и адаптацију целокупног објекта
Опште болнице Бор - са
1 пројектом изведеног стања
к.п.бр. 684 КО Бор 1
Спорт
Израда пројектно техничке документације за
1 изградњу zip line инсталације

Напомена

24.598.800,00

село Злот

преузета обавеза
из 2019.

500.000,00

Гробља
Паркови и тргови
Зоохигијена
Израда пројектно техничке документације за изградњу
к.п.бр. 2123, 2124, 2125 и 2126
објекта за привремени смештај
1 паса луталица
КО Бор 1

II квартал

III квартал

1.080.000,00

Озакоњење изграђених објеката
Израда пројекта изведеног стања дела
објекта Музичке школе Миодраг Васиљевић,
1 (дограђеног дела школе)

II квартал

II квартал

398.160,00

к.п.бр. 760 Бор 1

преузета обавеза
из 2019.
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Издаци за капиталне пројекте, планирани за буџетску 2020. годину исказани су у табели:
(приказане вредности су са исказаним пдв-ом)
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И НАБАВКА ДОБАРА
Редни
број

Назив

Локација

Оквирни датуми
покретање
поступка

I

Припремање земљишта
Прибављање урбанистичке документације

II 1.

Комунално опремање земљишта
Објекти и мрежа водоснабдевања

Извођење радова на изградњи водоводне
1 мреже, улица Гробљанска у Злоту

7224/1, 7241/2, 7220, 3116, 3120, 3121,
2386, 2385, 2384/1, 2384/2, 2382/1, 2382/2
КО Злот IV и 1808, 2794/1, 2793 КО Злот
V

закључење
уговора

2019.

извршење
уговора

I квартал

Процењена
вредност са
пдв-ом

16.390.889,00

Напомена

преузета
обавеза из
2019.
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Оквирни датуми

Локација
покретање
поступка

Извођење радова на изградњи мреже
водоснабдевања МЗ Горњане - I фаза

2

16530, 16529, 16528/1, 16527, 16526,
16525, 16524, 16515, 16513, 16508,
16507/2, 16507/1, 16506, 16500, 16499,
16498, 16497, 16486, 16485, 16482,
16467/2, 16467/1, 16460, 16459, 16458,
16456, 16454, 16442, 16440, 16438,
15906, 15902, 15900, 15899, 15897,
15896, 15872, 14802, 14801, 14790/2,
14778, 14775, 14761, 14721, 14720,
14719, 14717, 14713, 14710, 14709,
14477, 14473, 14472, 14471, 14437,
14434, 14433, 14415, 14413, 14412,
14411, 14402/3, 14402/1, 14390, 14389,
14384, 14382, 14379, 14377, 14370,
14366/2, 14365, 14364, 14354, 14353/2,
14353/1, 14333, 14329, 14323, 14321,
14320, 14319, 14313, 14312, 14311/1,
14305/2, 14289, 14276, 14275, 14273,
14270/2, 14270/1, 14269, 14267, 14266,
14265, 14264, 14262, 14261, 14257,
14256, 14205, 14197, 14196, 14191,
14190, 14189, 14163, 14019, 14012,
13986, 13985, 13984, 13970, 13969,
13968, 13967, 13964, 13958, 13952,
13951, 13950, 13915, 13901, 13741,
13740, 13739, 13684, 13679, 13676,
13675/2, 13675/1, 13674, 13673, 13672,
13663, 13661, 13657, 13652, 13651,
13646, 13645, 13644, 13634, 13605,
13604, 13603, 13601, 13600, 13541,
13540, 13535, 13534, 13525, 13524,

закључење
уговора

I квартал

извршење
уговора

II квартал

Процењена
вредност са
пдв-ом

12.000.000,00

Напомена
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Извођење радова на изградњи мреже водоснабдевања у кп.бр. 1100/4, 1095/1, 16886, 16893,
МЗ Метовница - I фаза
16896, 16895, 16867/1,11002 КО
Шарбановац и 10283, 10282, 10233, 5813 КО
3
Метовница
Извођење радова на изградњи мреже
4 водоснабдевања у МЗ Бучје – прва фаза

КО Бучје

5 Уређење речних корита водотокова 2. реда

Територија Града Бора

II 2.

1

II 3

Објекти и мрежа канализације
Рекострукција фекалне канализационе мреже
са извођењем радова у реону Чока Борулуј у Бор

Електроенергетска мрежа – проширење
јавне расвете
1 Замена јавне расвете лед расветом

II 4.

Топлификација

II 5

Саобраћајна инфраструктура
1 Изградња пута Појате-Д.Б.Река по пројекту

Оквирни датуми

Локација
покретање
поступка

закључење
уговора

I квартал

извршење
уговора

Процењена
вредност са
пдв-ом

I квартал

31.514.417,00

II квартал

16.800.000,00
1.200.000,00

КО Бор 1

II квартал

III квартал

2.000.000,00

Територија Града Бора

II квартал

III квартал

65.912.141,00

КО Доња Бела Река

II квартал

III квартал

40.800.000,00

Напомена

преузета
обавеза из
2019.
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2 Уређење зона школа

Извођење радова на изградњи моста и пута
3 Бор 2 Бањско поље I фаза
Ивестиционо одржавање тротоара, паркинга
4 и стаза у граду Бору
5 Асфалтирању улица у граду
6 Асфалтирање улица и путева по селима
II 6

Зеленило
Израда и уградња чесме на локацији Спомен
1 парка Лазарев кањон
Израда летњиковца и његова монтажа на
2 видиковцу кањона код Лазареве пећине

II 7

Специфичне грађевине

II 8.

Стамбена изградња

10. март 2020.

-Основна школа „Душан Радовић“, КО Бор
-Основна школа „3. октобар“, КО Бор
-Комплекс објеката (Основна школа
„Бранко Радичевић“, Основна школа
„Свети Сава“, Школа за основно и средње
образовање деце са посебним потребама
„Видовдан“), КО Бор
-Основна школа „Вук Караџић“, КО
Слатина
-Основна школа „Петар Радовановић“, КО
Злот
-Основна школа „Свети Сава“, КО Доња Бела
Река

Процењена
вредност са
пдв-ом

Оквирни датуми

Локација
покретање
поступка

закључење
уговора

извршење
уговора

5.108.440,00

КО Бор 1 и КО Брестовац

I квартал

II квартал

49.000.000,00

Територија града Бора
Територија града Бора
Територија града Бора

I квартал

II квартал

100.000.000,00

I квартал
I квартал

II квартал
II квартал

100.000.000,00
100.000.000,00

КО Злот 5

II квартал

II квартал

120.000,00

КО Злот 5

II квартал

II квартал

180.000,00

Напомена
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покретање
поступка
II 9.

Образовање
Извођење радова на санацији крова на вртићу
"Црвенкапа" (израда хидроизолације
1 крова обданишта)

к.п.бр. 863 КО Бор 1

Постављање ограде код вртића у Новом
2 градском центру
к.п.бр. 3284/1 КО Бор 1
Реконструкција секундарне топловоднемреже
ПУ Бамби - обданиште Бамби, са пројектно техничком
3 документацијом
к.п.бр. 989 КО Бор 1
II 10.

II 12

закључење
уговора

II квартал

III квартал

I квартал

I квартал

У току је јавна набавка

I квартал

3.175.200,00
911.640,00

4.213.643,00

преузета
обавеза из
2019.

998.160,00

преузета
обавеза из
2019.

к.п.бр. 847/1 КО Бор 1

I квартал

I квартал

к.п.бр. 2653/1 КО Бор 1

I квартал

I квартал

Социјална и здравствена заштита
Спорт
Замена паркета у малој дворани установе
1 Спортски центар Бор

II 13

Гробља

II 14.

Паркови и тргови

II 15.

Зоохигијена

II 16.

Озакоњење изграђених објеката

Напомена

извршење
уговора

Културно образовни објекти
Замена столарије Дома културе - просторије Музеја
1 рударства и металургије

II 11

Процењена
вредност са
пдв-ом

Оквирни датуми

Локација

5.300.000,00
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ПРИЛОГ 2
Издаци за капиталне пројекте, планирани за буџетску 2021. и 2022. годину исказани су у табели:
(приказане вредности су са исказаним пдв-ом) ПРОЈЕКТНО
ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Редни
број

I1

1
2
3

4
5

Назив

Локација

2021.

1

2

3

4

Напомена

Припремање земљишта
Стратешко просторно и урбанистичко планирање
Измене и допуне Плана генералне регулације градског
насеља Бор (са стратешком проценом
утицаја)
Набавка грађевинског земљишта - експропријација
земљишта
Пројектна документација - Израда пројеката парцелације и
препарцелације
План детаљне регулације интерне обилазнице за ДП IБ-37
и ДП IIА-146 са идејним решењем саобраћајнице и
стратешком проценом утицаја плана
на животну средину
Набавка земљишта за сахрањивање

КО Бор 1

6.600.000,00

Територија Града Бора

15.000.000,00

Територија Града Бора

3.000.000,00

Водоснабдевање
Израда пројектно техничке документације за
реконструкцију и доградњу водоводне мреже са
геодетским радовима у насељима Брестовачка бања и
Борско језеро
Израда пројектно техничке документације за
реконструкцију и доградњу водоводне мреже СавачаЈезеро са геодетским радовима
Израда пројектно техничке документације са геодетским
радовима за постријење за уклањање
мутноће на извориштима Злот и Сурдуп
Израда пројектно техничке документације релејних
станица за пренос сигнала до ЈКП "Водовод" Бор са
добијањем потребних дозвола

20.000.000,00

Преузета обавеза из
2020. године

11.000.000,00
Територија Града Бора

12.000.000,00

Комунално опремање земљишта

II 1

2022.

КО Брестовац

8.400.000,00

КО Брестовац

15.000.000,00

КО Злот и КО Доња Бела Река

7.500.000,00

КО Бор 1

2.500.000,00

10.000.000,00
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Назив

Израда пројектно техничке документације са геодетским
радовима за водоснабдевање МЗ
5 Метовница II фаза

10. март 2020.
Локација

КО Метовница

Израда пројектно техничке документације за изградњу водоводне
мреже у МЗ Шарбановац:
- реон Несторов поток (1 крак)
- реон Пунђилов поток (2 крака)
6 - реон Баба Јона (1 крак)
КО Шарбановац
- МЗ Шарбановац Тимок реон према тунелу (1 крак)
Израда пројектно техничке документације за санацију
резервоара на главној водоводној мрежи Злот Бор (санација
7 резервоара Злот село)
Израда пројектно техничке документације за санацију
8 прекидних комора на злотском воду
II 2

Објекти и мрежа канализације
Пројектно техничка документација за постројење за
пречишћавање отпадних вода у сливу брестовачке
1 реке

3.000.000,00

2.500.000,00

600.000,00
600.000,00

КО Брестовац

Израда пројектно техничке документације за реконструкцију
атмосферске и фекалне канализације са доградњом на територији
града Бора са израдом
2 ГИС-а
КО Бор 1 и КО Бор 2
Израда пројектно техничке документације за изградњу
3 ППОВ у Металургу капацитета 1000 ЕS
Израда пројектно техничке документације за изградњу ППОВ у
Бору 2 - I фаза капацитета 1000 ЕS и II фаза
4 капацитета 1000 ЕS

2021.

7.000.000,00

21.600.000,00

к.п.бр. 4357/3 КО Бор 1

2.500.000,00

КО Бор 1

5.000.000,00

Израда пројектно техничке документације за изградњу
5 канализационе мреже у МЗ Оштрељ

КО Оштрељ

2.500.000,00

Израда пројектно техничке документације главног колектора за
фекалну канализацију, пумпних станица и постројења за
6 пречишћавање на борском језеру

КО Брестовац

10.000.000,00

2022.

Напомена
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Назив

10. март 2020.
Локација

Израда пројектно техничке документације фекалне канализације
на преосталом делу викенд насеља на
7 борском језеру
КО Брестовац

8

II 3

1
II 4

Израда пројектно техничке документације за изградњу колектора
и постројења за пречишћавање отпадних вода у сливу борске реке

Електроенергетска мрежа – проширење јавне расвете
Израда пројектно техничке документације по
партијама за проширење јавне расвете на територији града Бора

КО Бор 1

Територија Града Бора

2021.

2022.

Напомена

8.500.000,00

18.000.000,00

4.000.000,00

Топлификација
Израда пројектно техничке документације и изградња нове
топлане снаге 2 МW у Бањском Пољу (инжињеринг
пројектовање)
Израда пројектно техничке документације и изградња нове
топлане на сечку снаге 30 МW за насеља: Металург, Слатинско
насеље и Нови градски центар Замена постојећих старих (82)
подстаница новим
1
компактним подстаницама

КО Брестовац КО
Бор 1

Израда пројектно техничке документације за реконструкцију
топловода (деоница од кружног тока
2 до објеката у ул.Цара лазара бр. 1, 1а, 5 и 7)

к.п.бр. 3138/7, 3138/4, 3138/3, 3138/5 и
3138/1 КО Бор 1

Израда пројектно техничке документације за топлификацију
француских зграда на потезу од
3 Југобанке до Максија

КО Бор 1

Израда пројектно техничке документације за уградњу система
4 соларног загревања топле воде у НГЦ
Израда пројектно техничке документације за уградњу
система соларног загревања топле воде у базенима спортског
5 центра

Реализација пројекта је
могућа уколико се
средства обезбеде и из
Канцеларије за управљање
јавним улагањима и
донаторских извора
финансирања

2.370.000.000,00

500.000,00

5.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00
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Назив

1
2

3

4

5

Саобраћајна инфраструктура
Израда
пројектно
техничке
документације
за
завршетак треће траке у ул.Николе Коперника
Израда пројектно техничке документације за изградњу
објекта јавне гараже
Израда пројектно техничке документације за изградњу
објекта монтажне гараже на углу улица Мајданпечке и Милана
Васића Перице
Израда пројектно техничке документације за изградњу
паркинга код зграде градске управе (градска управа и Јавно
стамбено)
Усаглашавање пројектно техничке документације за завршетак
улице Војводе Живојина Мишића до
Топовских шупа

10. март 2020.
Локација

ул. Николе Коперника, к.п.бр.
4671 КО Бор 1

2.000.000,00

Централна градска зона

1.500.000,00

к.п.бр. 778/1 КО Бор 1

600.000,00

к.п.бр. 4653/1, 518/1 и 846/1 КО
Бор 1

600.000,00

к.п.бр. 4675 КО Бор 1

300.000,00

Израда пројектно техничке документације за санацију
Територија Града Бора
6 општинских путева
Израда пројектно техничке документације за изградњу
7 моста у МЗ Танда
КО Танда
Израда пројектно техничке документације хоризонталне и
вертикалне сигнализације са израдом ГИС-а на територији Града
Бора (укључујући градске
Територија Града Бора
8 и сеоске месне заједнице)
Израда пројектно техничке документације за санацију
9 моста у МЗ Оштрељ

2021.

к.п.бр. 3904 КО Оштрељ

2022.

6.000.000,00
500.000,00

6.000.000,00
240.000,00

II 6
Зеленило

II 7

II 8

Специфичне грађевине
Израда пројектно техничке документације за санацију клизишта у
1 ул. 9. бригаде код бројева 10 и 12
к.п.бр. 2612 КО Бор 1
Израда пројектно техничке документације за изградњу
2 торња са видиковцем и рестораном
КО Бор 1
Стамбена изградња

1.000.000,00
3.500.000,00

Напомена
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Назив

Образовање
Израда пројектно техничке документације за
1 завршетак фискултурне сале у МЗ Брестовац
Израда пројектно техничке документације за изградњу
2 трпезарије у вртићу Црвенкапа
Израда пројектно техничке документације за изградњу
кухиње и трпезарије ПУ "Бамби" Бор, одмаралиште Савача
3

II 10

Културно образовни објекти

II 11

Социјална и здравствена заштита

II 12

II 13

10. март 2020.
Локација

2021.

к.п.бр. 8025 КО Брестовац

500.000,00

к.п.бр. 863 КО Бор 1

288.000,00

к.п.бр. 2010 КО Брестовац

2.000.000,00

Спорт
Израда геомеханичког елабората за потребе пројектовања и
изградње балон хале у склопу
1 одмаралишта Савача

к.п.бр. 2007/5 КО Брестовац

230.000,00

Израда главног пројекта и пратеће техничке
документације за изградњу балон хале у склопу
2 одмаралишта Савача

к.п.бр. 2007/5 КО Брестовац

3.200.000,00

Гробља

Израда пројектно техничке документације за изградњу
водоводне и канализационе мреже на новом делу
1 гробља у Бору

к.п.бр. 4628, 4622, 4627, 4625,
4624, 4613, 4620, 4618, 4619,
4615, 4611, 4612, 4610, 4609,
4607, 4608, 4606, 4605, 4604,
4600, 4602, 4262/2, 4263, 4261,
4253, 4264, 4265, 4266, 4267,
4252 све КО Бор 1 и 5340/8,
5309, 5310, 5307/1, 5307/3 све
КО Брестовац

360.000,00

2022.

Напомена
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Назив

Израда пројектно техничке документације за изградњу
електроенергетске мреже на новом делу гробља у
2 Бору
II 14

10. март 2020.
Локација

к.п.бр. 4628, 4622, 4627, 4625,
4624, 4613, 4620, 4618, 4619,
4615, 4611, 4612, 4610, 4609,
4607, 4608, 4606, 4605, 4604,
4600, 4602, 4262/2, 4263, 4261,
4253, 4264, 4265, 4266, 4267,
4252 све КО Бор 1 и 5340/8,
5309, 5310, 5307/1, 5307/3 све
КО Брестовац

2022.

240.000,00

Паркови и тргови
Израда пројектно техничке документације за уређење простора:
1 Уређење парка код Студентског дома
к.п.бр. 2202 КО Бор 1
Израда пројектно техничке документације за уређење простора:
Простор између Зеленог булевара, улице 9. бригаде, улице
Тимочке дивизије и средњих школа на
2 4. километру
КО Бор 1
Израда идејног решења за изградњу трга у ул. Моше Пијаде
(плато код ОШ „Свети Сава“, „Видовдан“ и
3 „Бранко Радичевић“)

II 15
II 16

2021.

Зоохигијена
Озакоњење изграђених објеката

к.п.бр. 899/1 КО Бор 1

690.000,00

2.000.000,00

300.000,00

Напомена
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Издаци за капиталне пројекте, планирани за буџетску 2021. i 2022. годину исказани су у табели:
(приказане вредности су са исказаним пдв-ом) ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И
НАБАВКА ДОБАРА

Редни
број

Назив

Локација

2021.

Припремање земљишта
Стратешко просторно и урбанистичко планирање

I1

Комунално опремање земљишта
Водоснабдевање
Извођење радова на изградњи водоводне мреже,
улица Марко Орешковић у Бору

II 1

1
Извођење радова на реконструкцији резервоара на
главној водоводној мрежи Злот-Бор (санација
2 резервоара Злот село)

3137/8, 3143/1, 3143/2, 3143/3,
3180,3198/2, 3199/1, 3204/1,
3205/1, 3226, 3228, 3231/1,
4035/1, 4037/2, 4042/4 све КО
Бор 1

17.520.000,00

8.000.000,00

2022.

Напомена
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Извођење радова на изградњи мреже
водоснабдевања дела насеља на Борском језеру

10. март 2020.
Локација

2021.

882, 883, 885/1, 897, 901/1,
901/2, 901/3, 901/5, 902, 903,
904/1, 904/2, 904/3, 904/4, 905/1,
905/3, 905/5, 905/6, 905/7, 905/8,
906, 907/2, 907/3, 908, 911/1,
911/3, 912/2, 913, 914/1, 915/2,
915/3, 915/4, 917/3, 917/5, 917/6,
917/7, 917/8, 917/14, 917/15,
1012, 1046/1, 1046/2, 1047/22,
1047/6, 1048/15, 1048/16,
1048/17, 1048/2, 1049, 1053/2,
1054, 1057, 1058, 1059/1, 1059/2,
1059/7, 1060/1, 1060/2, 1061/2,
1062, 1063, 1064/1, 1067/1,
1067/2, 1067/8, 1069/1, 1069/2,
1069/3, 1069/4, 1069/5, 1069/9,
1069/10, 1069/11, 1069/12,
1069/13, 1070/1, 1071/1, 1071/2,
1072/3, 1072/12, 1072/13,
1072/17, 1073, 1074, 1075, 1079,
1080, 1082, 1094, 1152, 1153,
1154/2, 1155, 1156/2 1157,
1158/2, 1158/3, 1158/6, 1161/1,
1161/2, 1161/3, 1161/4, 1161/5,
1170/1, 1198/2, 1716/1, 1719,
1721, 11794, 1152/3, 1154/1,
1156/5, 11758/17, 11774, 11795,
11802, 11975 КО Брестовац

42.000.000,00

3

Извођење радова на изградњи водоводне мреже,
4 улица Гробљанска у Злоту

2022.

7224/1, 7241/2, 7220, 3116, 3120,
3121, 2386, 2385, 2384/1, 2384/2,
2382/1, 2382/2 КО Злот IV и
1808, 2794/1, 2793 КО Злот V

30.000.000,00

Напомена
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Извођење радова на изградњи мреже водоснабдевања МЗ
5 Горњане - II и III фаза

Извођење радова на изградњи мреже водоснабдевања у МЗ
6 Метовница - II фаза

Извођење радова на изградњи мреже за водоснабдевање МЗ
7 Бучје

Изградња водоводне мреже III висинске зоне у граду Бору
8

10. март 2020.
Локација

КО Горњане

КО Метовница

КО Бучје

КО Бор 1 и КО Брестовац

Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у граду
Бору (~20 km)

Извођење радова на изградњи водоводне мреже у МЗ
11 Шарбановац реон Несторов поток реон Сараковићи

50.000.000,00

80.000.000,00

50.000.000,00

44.400.000,00

2022.

Напомена

трошкови изградње
планирани пројектом
премашују планирана
средства за 2021. и 2022.
50.000.000,00
годину

трошкови изградње
планирани пројектом
премашују планирана
средства за 2021. и 2022.
80.000.000,00
годину

трошкови изградње
планирани пројектом
премашују планирана
средства за 2021. и 2022.
50.000.000,00
годину
Извор финансирања
Канцеларија за управљање
50.000.000,00 јавним улагањима
Извор финансирања
Канцеларија за управљање
59.000.000,00 јавним улагањима

9 Израда СКАДЕ

10

2021.

КО Бор 1

КО Шарбановац

Извор финансирања
Канцеларија за управљање
259.600.000,00 јавним улагањима

3.034.900,00
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Локација

2021.

2022.

Извођење радова на изградњи водоводне мреже у МЗ
12 Шарбановац-Тимок реон према тунелу крак Новица

КО Шарбановац

953.700,00

Извођење радова на изградњи водоводне мреже у МЗ
13 Шарбановац реон Пунђилов поток крак мала Бугарска

КО Шарбановац

4.822.400,00

КО Шарбановац

3.482.600,00

КО Шарбановац

3.009.600,00

Извођење радова на изградњи водоводне мреже у МЗ
14 Шарбановац реон Пунђилов поток крак Рајковићи
Извођење радова на изградњи водоводне мреже у МЗ
15 Шарбановац реон Баба Јона крак Евица
Извођење радова на санацији прекидних комора на
16 злотском воду
Извођење радова на изради постројења за
отклањање мутноће воде на злотским и сурдупским
17 извориштима
Изградња водоводне мреже засеока Преваље у МЗ
18 Злот
Изградња водоводне мреже засеока Девесел у МЗ
19 Злот
Изградња водоводне мреже Чока рељи-ВКФ у МЗ
20 Злот

Напомена

4.400.000,00

КО Злот и КО Доња Бела Река
КО Злот

144.000.000,00
26.500.000,00

КО Злот

23.000.000,00

КО Злот

48.000.000,00

21 Набавка опреме за детекцију кварова -процуривања

3.000.000,00

Набавка комбиноване машине ЈЦБ (2 ком.) за
22 потребе ЈКП "Водовод"
23 Набавка GPS уређаја за снимање
II 2

10. март 2020.

24.000.000,00
3.000.000,00

Објекти и мрежа канализације

Буџет града Бора,
буџет републике и

Извођење радова на изградњи главног колектора и
1 ППОВ у сливу Борске реке (капацитета 45000ЕС)

међународни
КО Бор 1

2.000.000.000,00

2.130.000.000,00

фондови
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Извођење радова на изградњи канализационе мреже на Борском
2 језеру преко пута хотела

Извођење радова на изградњи атмосферске и фекалне
3 канализационе мреже код БП НИС на III km
Извођење радова на изградњи атмосферске и фекалне
канализационе мреже код Дрвозана и
4 Кристала
5 Партерно уређење простора око ППОВ у Металургу
Извођење радова на изградњни ППОВ у Металургу
6 капацитета 1000 ЕS
Извођење радова на изградњни ППОВ у Бору 2 - I
фаза капацитета 1000 ЕS и II фаза капацитета 1000 ЕS
7
Набавка водомера са даљинским очитавањем
8 ø½" и ¾" I и II фаза

II 3

Електроенергетска мрежа – проширење јавне расвете

10. март 2020.
Локација

1426/1, 1430/12, 1444/1, 1444/2,
1455/19, 1458, 1460/11,
1460/21,1465/3, 1466/9, 1466/13,
1466/14, 1466/15, 1466/8, 1468/4,
1470/10, 1470/11, 1470/16,
1473/4, 1474/4, 1476/1, 1476/10,
1476/11, 1479/6, 1480/4, 1484/1,
1483/1, 1490, 1491, 1495, 1497/2,
1497/5, 1497/6, 1499, 1500/1,
1501/9, 1501/8, 1502, 1503, 1507,
1539/1, 1539/2, 1540/1, 1540/3,
1644, 1645, 1656/1, 1657/1,
1657/2, 1659, 11800, 11805/1,
11806/2, 11806/3, 11807,
1344/13, 1346/25, 1346/37,
11799/2, 11799/3, 11801, 1488
КО Брестовац

2021.

Напомена

57.600.000,00

КО Бор 1

48.600.000,00

КО Бор 1

60.240.000,00

к.п.бр. 4357/3 КО Бор 1

14.000.000,00

к.п.бр. 4357/3 КО Бор 1

25.000.000,00

к.п.бр. 3536/2 и 5021 КО Бор 1

63.000.000,00

КО Бор 1

2022.

15.000.000,00

15.000.000,00

Буџет града Бора и
буџет републике
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10. март 2020.

Локација

1 Измештање МРО јавне расвете из трафостаница
II 4

Топлификација
Извођење радова на изолацији надземног дела
1 цевовода укупне површине 6.000,00 m²
Уградња плочастог измењивача топлоте за насеље
2 ГХИ снаге 4 МW
Замена цеви следећих пречника: NO 40mm, NO 50mm, NO
65mm, NO 80mm, NO 100mm, NO 125mm, NO 150mm, NO
200mm, NO 250mm, NO 300mm, NO 350mm, NO 400mm, NO
3
450mm, NO600mm
4 Даљинско праћење 86 компактних подстаница
Замена регистара за бојлере у НГЦ-у и уградња
5 уређаја за заштиту од каменца на истим
6 Санација димњака у Топлани у Бањском пољу
Набавка нових прекидних вентила са редуктором и крајевима
за заваривање за уградњу на цевоводној
7 мрежи у граду
Набавка лептирастих затварача NO 300 и NO 350 за
8 погон Топлане
Извођење радова на реконструкцији топловода (деоница
од кружног тока до објеката у ул.Цара
9 лазара бр. 1, 1а, 5 и 7)
Извођење радова на топлификацији француских
10 зграда на потезу од Југобанке до Максија

II 5

Саобраћајна инфраструктура
1 Асфалтирању улица у граду
2 Асфалтирање улица и путева по селима
3 Ивестиционо одржавање тротоара, паркинга и стаза у
Извођење радова на изградњи моста и пута Бор 2
4 Бањско поље
5 Обилазница око града
Изградња објекта монтажне гараже на углу улица
6 Мајданпечке и Милана Васића Перице

2021.

2022.

10.200.000,00

Територија Града Бора

90.000.000,00

Територија Града Бора

1.000.000,00

Територија Града Бора

12.000.000,00

Територија Града Бора

6.000.000,00

Територија Града Бора

10.000.000,00

Територија Града Бора

9.000.000,00

Територија Града Бора

5.000.000,00
15.000.000,00

к.п.бр. 3138/7, 3138/4, 3138/3, 3138/5 и
3138/1 КО Бор 1

25.000.000,00

КО Бор 1

Територија града Бора
Територија града Бора
Територија града Бора

к.п.бр. 778/1 КО Бор 1

30.000.000,00

100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00

100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00

50.000.000,00

60.000.000,00

60.000.000,00

60.000.000,00
25.000.000,00

Напомена
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Назив
Израда пројектно техничке документације за изградњу
паркинга код зграде градске управе (градска управа и Јавно
7 стамбено)
Усаглашавање пројектно техничке документације за завршетак
улице Војводе Живојина Мишића до
8 Топовских шупа

Локација

2021.

к.п.бр. 4653/1, 518/1 и 846/1 КО
Бор 1

2022.

Напомена

13000000

к.п.бр. 4675 КО Бор 1

25000000

II 6
Зеленило

II 7

Специфичне грађевине
1 Набавка објеката јавних тоалета

II 8

Територија града Бора

Изградња кухиње и трпезарије ПУ "Бамби" Бор,
2 одмаралиште Савача

к.п.бр. 2010 КО Брестовац

3 Изградња трпезарије у вртићу Црвенкапа

к.п.бр. 863 КО Бор 1

Инвестиционо одржавање фасаде зграде и фискултурне сале ОШ
к.п.бр. 2538/2 КО Бор 1
4 „3. октобар“

II 11

50.000.000,00

Средства из
60.000.000,00 осталих извора

Образовање
Изградња новог европског вртића површине преко 3000 m² у МЗ
к.п.бр. 3284/1 КО Бор 1
1 Нови Центар

II 10

6.000.000,00

Стамбена изградња
1 Изградња осталих стамбених простора

II 9

КО Бор 1

Вредност радова биће одређена након
израде пројектно техничке
документације која је у току

Вредност радова биће одређена након
израде пројектно техничке
документације

12.995.760,00

Уређење ОШ Свети Сава, одељење у Д.Б.Реци
(фасада, ограда, заштита грејних тела и столарије у фискултурној
5 сали)
к.п.бр. 10976 КО Д.Б.Река

8.600.000,00

6 Инвестиционо одржавање подова ОШ „3. октобар“

9.721.908,00

Културно образовни објекти
Социјална и здравствена заштита

к.п.бр. 2538/2 КО Бор 1
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Радови на стварању услова за побољшање квалитета живота
особа са инвалидитетом, са одговарајућом
1 пројектном документацијом

10. март 2020.
Локација

Територија Града Бора

2021.

2022.

3.500.000,00

Спорт

II 12
II 13

Гробља

II 14
Паркови и тргови
Зоохигијена

II 15

Извођење радова на изградњи објеката за азил за псе луталице
1

II 16

Озакоњење изграђених објеката

к.п.бр. 2975/2 КО Бор 1

Вредност радова биће одређена након
израде пројектно техничке
документације

Напомена

87
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ИЗДАВАЧ: Градска управа града Бора – Служба за скупштинске послове,
ул. Моше Пијаде 3 Бор
ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Слободан Баџа, тел: 423 255 лок. 140
ТЕЛЕФОНИ: Редакција 423 255 лок. 140; Служба претплате 423 255 лок. 149
УПЛАТНИ РАЧУН: 840 –745141 – 30, остали приходи у корист нивоа града Бора,
позив на број 97 17-027
ШТАМПА: Служба за скупштинске послове

