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На основу члана 61. Закона о становању и 
одржавању стамбених зграда (‘’Службени гласник РС’’ 
бр. 104/16 и 9/20-др.закон) и члана 40. Статута града 
Бора (‘’Службени лист града Бор’’ бр. 3/19) Скупштина 
града Борa на седници одржаној 10. марта 2020. године, 
донела је  

О Д Л У К У 

О БЕСПОВРАТНОМ СУФИНАНСИРАЊУ 
ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА И 

УНАПРЕЂЕЊА ЕНЕРГЕТСКИХ  
СВОЈСТАВА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА  

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БОРА 

 

Члан 1. 
  Овом одлуком се уређује бесповратно 
суфинансирање трошкова извођња радова на 

инвестиционом одржавању и унапређењу својстава 
зграде у циљу спречавања настанка штетних последица 
по живот или здравље људи, животну средину, привреду 
или имовину веће вредности на територији града Бора, 
поступак доделе средстава обезбеђених за ове намене у 
буџету града Бора, као и проценат учешћа и услови под 
којима град Бор uчествује у финансирању. 
  Учешће града Бора, у суфинансирању трошкова 
извођења радова на нвестиционом одржавању и 
унапређењу својстава зграде може износити : 

-максимално 70% предрачуна потребних 
финансијских средстава за унапређење eнергетске 
ефикасности зграда, 

-максимално 70% предрачуна потребних 
финансијских средстава за уређење фасада. 
  Овом одлуком се утврђују урбанистичке зоне у 
оквиру којих постоји обавеза инвестиционог одржавања 
зграда од стране њихових власника и уређује се поступак 

суфинансирања активности на уређењу фасада и 
унапређењу енергетских својстава зграда од стране града 
Бора. 
  Одрживи развој становања у складу са законом 
представља јавни интерес. 
  У циљу остваривања јавног интереса град Бор 
обезбеђује средства у буџету за бесповратно 
суфинансирање радова из става 2 овог члана. 
 

Члан 2. 
  На територији града Бора утврђује се 6 

урбанистичких зона и то: 
1) Зона А - зграде у улици Моше Пијаде и 

зграде у МЗ ''Стари Центар'' 
2) Зона Б - зграде у улицама 3.октобар и Николе 

Пашића 

3) Зона В - зграде у насељима IV и V Месна 
заједница. 

4) Зона Г - зграде у насељима ''Слога'', 
''Металург'' и '' Бор I I и 

5) Зона Д - зграде у насељима Нови градски  
центар и Бањско поље. 

6) Зона Е – све остале зграде на територији  
града. 

 

Члан 3. 

  Урбанистичким зонама обухваћене су стамбене, 
стамбено-пословне зграде и друге зграде у најужем 
центру града, зграде које припадају амбијенталним 
целинама од  посебног архитектонског и културно-

историјског значаја или представљају споменике 
културе, као и остале зграде за вишепородично 
становање, а које се пружају према најпрометнијим 
улицама, трговима и другим јавним површинама, те због 
таквог свог положаја и значаја представљају посебну 
опасност за настанак штетних последица по живот и 
здравље људи, животну средину, привреду и имовину 
веће вредности услед њиховог неодржавања и од 
посебног су значаја за привредни развој града, као и 
остале стамбене зграде на територији града. 
 

Члан 4. 
  Додела средстава за суфинансирање трошкова 
инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграде 
из члана 1 ове одлуке, врши се на основу јавног конкурса 
(у даљем тексту: конкурс), који расписује градоначелник 
града Бора (у даљем тексту: градоначелник). 
 

Члан 5. 
  Пројеката које се суфинансирају у складу са 
одредбом члана 1 ове одлуке нарочито садрже: 

- локацију на којој би пројекат био реализован; 
- техничку документација која се прилаже уз 

пријаву на конкурс, и то: предмер и предрачун радова, 
технички опис и скицу.  

Члан 6. 
  Грађевинска инспекција Градске управе Бор и 
ЈКП за стамбене услуге „Бор“ редовно прате стање 
испуњавања обавеза инвестиционог одржавања зграда у 
смислу ове одлуке од стране стамбене заједнице. 
  Грађевинска инспекција Градске управе Бор 
или ЈКП за стамбене услуге „Бор“  утврђују на којим 
зградама oбухваћеним утврђеним зонама постоји потреба 
за предузимањем радова на  инвестиционом одржавању, 
ради спречавања настанка штетних последица у складу 
са Законом. 

Члан 7. 
  Грађевинска инспекција у сарадњи са ЈКП за 
стамбене услуге „Бор“ на основу редовног праћења 
стања зграда у утврђеним зонама и расположивих 
средстава, иницира и предлаже градоначелнику 
спровођење поступка давања субвенција путем јавног 
конкурса за радове из члана 1 ове одлуке. 
  Предлог из става 1 овог члана садржи врсту и 
обим радова, а број зграда којима ће се дати субвенције, 
укупну вредност радова на одржавању фасада зграда са 
или без унапређења енергетске ефикасности зграда и 
износ субвенције у процентима, својим актом одређује 
градоначеник. 
  На основу акта из претходног става, Комисија 
коју именује градоначелник, спроводи поступак доделе 
субвенција који почиње објављивањем конкурса за 
доделу субвенција. 
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  Конкурсом се одређују услови за учешће и 
документација коју треба приложити, као и рок за 
достављање пријава. 
  Право учешћа на конкурсу имају све стамбене и 
стамбено-пословне зграде на територији града, ближе 
обухваћене утврђеним зонама. 
  Након истека рока за пријављивање на конкурс, 
Комисија испитује поднете пријаве и врши рангирање 
истих према критеријумима утврђеним овом одлуком. 
  На основу сачињене ранг листе, акт о додели 
субвенција доноси градоначелник. 
  Износ субвенција се уплаћује сукцесивно према 
испостављеним привременим ситуацијама од стране 
извођача радова, у одговарајућем проценту. 
 

Члан 8. 
  За суфинансирање пројеката на инвестиционом 
одржавању и унапређењу својстава зграде могу да 
конкуришу стамбене заједнице у складу са законом којим 
се уређује одржавање зграда (у даљем тексту учесници 
на конкурсу). 
  Учесници конкурса могу да конкуришу за 
доделу средстава из става 1. овог члана под следећим 
условима: 
  1. да су пројектом обухваћени радови, 
дефинисани конкурсом, у циљу спречавања настанка 
штетних последица или/и унапређења енергетских 
својстава зграде; 
  2. да је учесник конкурса обезбедио средства 
потребна за учешће на конкурсу (минимум 30% од 
предрачунске вредности радова); 
  3. да радови за које се траже средства по овом 
конкурсу нису финансирани од стране другог буџетског 
корисника; 
  4. да је учесник конкурса дао сагласност да ће 
финансирати и евентуалне додатне трошкове. 
 

Члан 9. 
  Комисију за спровођење поступка из члана 7 
одлуке именује градоначеник. 

Задатак Комисије је да: организује и спроводи 
конкурс у складу са овом одлуком; води рачуна о 
благовремености поднетих пријава; отвори благовремене 
пријаве; оцењује испуњеност услова, врши рангирање 
пројеката; утврди предлог ранг-листе и исту објави; 
одлучује по приговорима на предлог ранг-листе у року 
прописаном овом одлуком; утврди 

коначну ранг-листу. 
Члан 10. 

  Конкурс из члана 4. ове одлуке обавезно 
садржи: врсту и обим активности из члана 1. ове одлуке, 
услове које морају испунити учесници конкурса; рок за 
подношење пријаве; максимални износ средстава која се 
додељују; критеријуме по којима се врши избор; мерила 
за доделу бодова за сваки критеријум; рок у коме је 
комисија дужна да утврди предлог ранг-листе; рок за 
приговор на предлог ранг-листе, као и друга питања која 
су од утицаја на правилно спровођење поступка. 
  Саставни део конкурса су: позив за подношење 
пријава и пријавни формулар. 
  Конкурс се објављује у листу који излази на 
територији града Бора, на званичној интернет-страници 
града Бора и на огласној табли Градске управе Бор, као и 
на огласној табли и на сајту ЈКП за стамбене услуге 
„Бор“. 

Члан 11. 
  Учесници конкурса подносе пријаву за учешће 
на конкурсу на јединственом обрасцу – Пријавни 
формулар који се преузима на званичној интернет-

страници града Бора , на писарници Градске управе Бор 
или у ЈКП за стамбене услуге „Бор“.  

  Пријавни формулар, пројекат и пратећа 
документација подноси се у писаној форми, предајом на 
писарници Градске управе непосредно или 
препорученом пошиљком, у року предвиђеном 
конкурсом. 

Рок за подношење пријава на конкурс не може 
бити краћи од 30 дана од дана објављивања позива за 
учешће на конкурсу на званичној интернет страници 
града Бора. 

Члан 12. 
  Свака пријава која доспе након рока одређеног 
у конкурсу, без обзира на начин достављања, сматраће се 
неблаговременом и неће се разматрати. По окончању 
поступка неотворена коверта биће враћена подносиоцу 
пријаве. 
  Непотпуном пријавом сматра се пријава која не 
садржи сву потребну документацију која је наведена у 
конкурсу. Подносилац ће о томе бити обавештен и 
позван да документацију допуни у року од осам дана и 
ако ни након тога не комплетира документацију, иста  
неће бити рангирана. 

Члан 13. 
  Избор пројеката који ће бити суфинансиран у 
складу са одредбама ове одлуке врши се применом 
следећих критеријума: 
  1) циљеви који се постижу: обим задовољавања 
јавног интереса, степен унапређења својстава зграде на 
којима се спроводе радови обухваћени пројектом; 
  2) референце пројекта: статус, односно намена 
зграде, урбанистичка зона у којој се зграда налази; (по 
редоследу: тачке 1 – 6, члана 2. одлуке) 
  3) суфинансирање трошкова пројекта из других 
извора: сопствених прихода, фондова Европске уније, 
поклона, донација, легата, кредита и друго, у случају 
недостајућег дела средстава за финансирање пројекта; 
  4) законитост и ефикасност коришћења 
средстава (да ли су раније коришћена средства буџета 
града Бора, и ако јесу, да ли су обавезе предвиђене 
уговором у свему испуњене) и одрживост пројекта; 
  Максимални број бодова који се може доделити 
изабраном пројекту је 100. 
  Ближа мерила за избор пројеката применом 
критеријума из става 1. овог члана утврђују се 
конкурсом. 
  Мерила за доделу средстава вршиће се на 
следећи начин: 

1) циљеви који се постижу – максимално 25  
бодова и то:  

-безбедност 10 бодова,  
-енергетска ефикасност 10 бодова  
- естетика 5 бодова; 

  2) референце пројекта: максимално 25 бодова и 
то:  

- објекти који уживају неки од видова заштите у 
смислу закона о културним добрима  

  -10 бодова,  
  -стамбена зграда и стамбено пословна зграда - 

15 бодова  
   -остале зграде – 5 бодова. 
  3)  зона у којој се објекат налази – максимално 
25 бодова и то: 
  - Зона А -25 бодова 

  - Зона Б -20 бодова 

  - Зона В -15 бодова 

  - Зона Г -10 бодова 

  - Зона Д и Е - 5 бодова 

  4) суфинансирање пројекта из других извора: 
максимално 25 бодова и то: 
  - 50% и више 25 бодова 

  - 40% и више 20 бодова 

  -30% и више 15 бодова 
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  - пројекти са мање од 30% обезбеђених 
сопствених и средстава из других извора неће бити 
разматрани. 
  5)законитост и ефикасност коришћења 
средстава и одрживост ранијих пројеката: уколико 
подносилац пријаве не испунјава услов законитости и 
ефикасности коришћења средстава и одрживости 
пројекта или је у претходном периоду користио буџетска 
средства на незаконит или нефикасан начин, 
дисквалификује се са конкурса. 
  За испуњеност прописаних услова и 
критеријума учесник конкурса прилаже одговарајуће 
доказе.  
  Вредност сваког критеријума представља збир 
бодова припадајућих мерила. 
Да би средства била додељена, потребно је да пројекат 
оствари најмање 40 бодова, с тим да ће средства бити 
додељена учесницима конкурса за суфинансирање 
активности на пројектима са највећим бројем бодова, до 
висине укупно одобрених средстава. 
  У случају да два или више пројекта буду 
вреднована истим бројем бодова, предност у додели 
средстава имаће учесници са пројектима који су добили 
већи број бодова по основу статуса објекта, односно 
намене зграде. 

Члан 14. 
  Радови у оквиру пројеката који се 
суфинансирају у складу са одредбом члана 1 ове одлуке 
врши се на зградама као архитектонским целинама, 
материјалима и опремом који су идентични изворним, 
односно сличним материјалима под условом да се њима 
унапређују својства зграде, односно побољшавају услови 
коришћења и који одговарају прописаним стандардима, 
техничким нормативима и нормама квалитета. 
  Радови из става 1. овог члана на зградама које 
уживају неки од видова заштите сходно закону којим се 
уређује заштита културних добара, у погледу материјала 
и опреме вршиће се у складу са условима прибављеним 
од стране надлежне установе. 
  Учесници конкурса за суфинансирање 
активности у оквиру пројеката из члана 1 ове одлуке које 
се односе на поједине делове зграде, могу добити 
средства уколико на осталим деловима зграде не постоје 
недостаци који представљају опасност по стабилност, 
односно безбедност објекта и његове околине и живот и 
здравље људи. 
  Средства за суфинансирање пројеката из члана 
1 ове одлуке одобравају се за радове који не нарушавају 
форму и естетско обликовање зграде као целине. 
 

Члан 15. 
  Комисија врши рангирање пројеката, сачињава 
предлог ранг-листе и објављује предлог ранг-листе на 
службеној интернет страници града Бора и на оглсној 
табли Градске управе Бор, као и на сајту и огласној табли 
ЈКП за стамбене услуге „Бор“ у року који не може бити 
дужи од 30 дана од дана истека рока за подношење 
пријава. 
  Сваки учесник на конкурсу може комисији 
уложити приговор у року од три дана од дана 
објављивања предлога ранг-листе на службеној 
интернет-страници града Бора. 
  Учесници конкурса имају право увида у 
пријавни формулар и пратећу  документацију по 
утврђивању предлога ранг-листе у року утврђеном за 
подношење приговора из става 2. овог члана. 
  Комисија одлучује по приговорима у року који 
не може бити дужи од пет дана од дана истека рока за 
подношење приговора. 
  Комисија, након истека рока за подношење 
приговора, односно рока за одлучивање по приговорима, 

утврђује коначну ранг-листу коју објављује на начин 
прописан у ставу 1 овог члана. 
 

Члан 16. 
  На основу коначне ранг листе градоначеник 
доноси акт о суфинансирању пројеката уређења фасада 
или пројекта енергетске ефикасности која се објављује на 
начин прописан чланом 15. став 1. ове одлуке. 
  Након објављивања акта градоначелник 
закључује појединачне уговоре о суфинансирању, са 
учесницима изабраних пројеката. 
  Уговором се уређују међусобна права, обавезе и 
одговорности уговорних страна, а нарочито: предмет 
уговора, рок у којем се пројекат реализује, конкретне 
обавезе уговорних страна, износ средстава и начин 
обезбеђења и преноса средстава. 
 

Члан 17. 
  Након одабира пројекта и закључења уговора са 
стамбеном заједницом, у циљу његове реализације, 
спровешће се поступак избора извођача радова и 
пружаоца услуга стручног надзора у складу са законом  о 
јавним набавкама, где коначну одлуку о избору извођача 
и вршењу надзора доноси Скупштина стамбене заједнице 
на предлог Комисије за отварање понуда ЈКП за стамбене 
услуге „Бор“. 

Члан 18. 
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о бесповратном финансирању активности 
на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава 
зграде на територији града  Бора, (''Службени лист 
града Бора'' бр. 18/19).   

 

Члан 19. 
  Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу града Бора". 
 

Број: 401-786/2020-I 

У Бору, 10. марта 2020. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

                                            

   ПРЕДСЕДНИК,       
               Драган Жикић, с.р. 

2 

На основу члана 40. Статута града Бора 
("Службени лист града Бора", бр. 03/19) и Локалног 
Акционог плана за укључивање грађана у процес 
доношења одлука о трошењу  средстава прикупљених 
по основу пореза на имовину ("Службени лист града 
Бора", бр. 13/18), Скупштина града Бора, на седници 
одржаној 10. марта 2020. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О УКЉУЧИВАЊУ ГРАЂАНА У БУЏЕТСКИ 
ПРОЦЕС КРОЗ СПРОВОЂЕЊЕ АКЦИЈЕ  

‘’БОРСКИ ПРОГРАМ ЛОКАЛНОГ 
ПАРТНЕРСТВА’’ 

 

Члан 1. 
Овом одлуком уређују се начин, услови и 

поступак укључивања грађана у опредељивању 
средстава предвиђених Одлуком о буџету града Бора за 
2020. годину за спровођење Акције "Борски програм 
локалног партнерства". 

Члан 2. 
Средства предвиђена Одлуком о буџету града 

Бора за 2020. годину за намену из члана 1. ове Одлуке 
представљају део средстава прикупљених од грађана по 
основу пореза на имовину. 

Акција "Борски програм локалног 
партнерства" омогућава да се непосредним учешћем 
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грађана у сарадњи са Градом реши део комуналних 
проблема локалних заједница - уређење мањих јавних 
површина. 

Члан 3. 
Под локалном заједницом, у смислу ове одлуке 

, сматра се одређени део Града - улица, део улице, блок 
зграда, стамбена заједница, део месне заједнице или 
месна заједница као најшире подручје. 

Пројекти које локална заједница предлаже 
могу се односити искључиво на мање захвате у 
комуналној инфраструктури као што је уређење паркова, 
дечјих игралишта, дрвореда, шеталишта, неуређених 
зелених површина, уређење прилаза за лица са 
инвалидитетом, уклањање мањих дивљих депонија, 
уређење стаза и слично. 

Члан 4. 
Средства из члана 1. ове одлуке додељују се на  

основу јавног позива. 
Право учествовања на јавном позиву имају 

неформалне групе грађана са подручја града Бира 
окупљене око поднете иницијативе - пројекта, коју чине 
најмање 20 грађана у градским месним заједницама и 
најмање 10 грађана у сеоским месним заједницама, који 
су измирили пореске обавезе, из тог дела Града.  

Све предложене активности у оквиру пројекта 
се морају спроводити на земљишту које је у јавној 
својини града Бора. Надлежне службе Града ће на захтев 
групе грађана, у фази припреме предлога пројекта, 
извршити проверу власништва и о томе издати 
одговарајућу потврду, без накнаде. 

 

Члан 5. 
Укључивање грађана у спровођење Акције 

"Борски програм локалног партнерства" врши се кроз 

следеће активности градских управа: 
 - редовно информисање јавности о Акцији 
"Борски програм локалног партнерства" кроз: припрему 
и дистрибуцију флајера са основним информацијама о 
Акцији, прослеђивање информација медијима, 
објављивање информација на званичном веб-сајту Града 
(и на друштвеним мрежама) и организацију гостовања 
представника Града у медијима, 
 -припрему пакета докумената за 
објављивање јавног позива-конкурс, формуларе за 
пријаву пројекта, услови и критеријуми за одабир 
пројекта,  
 -информисање јавности о изабраним 
пројектима,  
 -информисање јавности о реализацији 
пројеката и  

 - завршни извештај о реализацији Акције. 
 

Члан 6. 
Циљеви Акције "Борски програм локалног 

партнерства" су:  
-подстицање грађана да активно учествују у 

решавању проблема локалних заједница,  
-развој партнерских односа између града Бора 

и грађана у решавању комуналних проблема кроз 
заједничку реализацију пројеката и омогућавање 
грађанима да учествују у планирању расподеле дела 
буџетских средстава обезбеђених кроз наплату пореза 
на имовину,  

  - омогућавање брже реализације комуналних 
пројеката за оне групе грађана који су исказали 
спремност на додатно лично ангажовање и активно 
учествовање у реализацији пројеката,  

-подстицање вредности волонтирања и 
друштвено одговорног пословања у локалној 
заједници. 

 

 

Члан 7. 
Укупна вредност појединачног пројекта не 

може бити мања од 100.000,00 динара. 
Група грађана може поднети највише 1 

пројекат.  
Град Бор суфинансира максимално 90% 

оправданих трошкова пројекта, с тим да тај износ не 
може бити већи од 500.000,00 динара, док износ од 
минимално 10% оправданих трошкова пројекта 
обезбеђује подносилац предлога пројекта (група 
грађана) из сопствених средстава, и то волонтерским 
радом или кроз нефинансијску  и финансијску 
подршку локалних привредника. 

 

Члан 8. 
Трошкови прихватљиви за суфинанисирање 

пројеката из буџета града Бора укључују:  
-трошкове пројектних активности које се спроводе 

на земљишту које је у јавној својини града Борa, 
-трошкове услуга у оквиру пројетних активности, 
-трошкове набавке опреме, 
-трошкове који директно произилазе из 

реализације пројекта и 

- остале трошкове. 
 

Члан 9. 
Трошкови који не могу бити финансирани из  

буџета града Бора су: 
-зараде и хонорари за управљање 

реализацијом пројекта,  
- активности које се спроводе на земљишту 

које није у јавној својини града Бора,  
- пројекти са комерцијалним ефектима,  
- пројектне активности који су претходне 

године већ биле финансиране,  
- инвестициона улагања у изградњу и 

одржавање комуналне инфраструкуре,  
-инвестициона улагања у изградњу и 

одржавање пословног простора, куповину земље или 
зграда,  

-активности путовања, студије, учешће на 
конференцијама, предавања стручњака и сличне 
активности,  

- организација манифестација,  
-пројекти чије су активности награде и 

спонзорства појединцима и другим рганизацијама,  
- покривање губитака или дуговања,  
- трошкови настали пре почетка реализације 

пројекта (пре потписивања Уговора о реализацији) и  
-активности пројекта који се већ финансирају 

из других извора. 
 

Члан 10. 
Критеријуми за оцену пројеката су: 

  1. Квалитет пројекта који се оцењује у 
односу на:  
  - да ли је пројекат у вези са циљевима јавног 
позива и да се односи на мање захвате у комуналној 
инфраструктури, 
  - да су у пројекту јасно описани проблеми и 
потребе локалне заједнице који се решавају предлогом 
пројекта,  
  - предложене активности су одговарајуће за 
постављене циљеве пројекта,  
  -пројекат има детаљно разрађен план 
реализације и технички је изводљив и   

  - висина трошкова је прихватљива и тржишно 
утемељена.  

  2.Утицај пројекта на локалну заједницу се 
оцењује у односу на:  
  - пројекат доводи до позитивних и видљивих 
промена на подручју локалне заједнице, 
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- пројекат промовише волонтерски рад и/или  

друшвено одговорно пословање,  
 - пројекат доводи до дугорочног одрживог 
утицаја на кориснике пројекта и   
 - постоји иновативност у приступу решавања 
проблема, односно задовољавања потребе локалне 
заједнице. 

Члан 11. 
Јавни позив за суфинансирање пројеката 

поднетих у спровођењу Акције "Борски програм 
локалног партнерства" расписује градоначелник.  

 

Члан 12.  
Конкурсни поступак спроводи Комисија за 

доделу средстава коју именује Градоначелник. Комисија 
на основу критеријума из члана 10. ове одлуке и на 
основу испуњености других формалних услова (рок за 
подношење пријава, да је потпуна приложена 
документација и друго) који су наведени у јавном 
позиву, утврђује предлог ранг - листе и предлаже износ 
средстава којим ће се суфинансирати сваки прихваћен 
пројекат.  

Решењем о именовању Комисије утврђују се 
састав, други задаци и питања од значаја за рад 
Комисије. 

Члан 13. 
Јавни позив се објављује на званичној интернет 

страни града Бора и на огласној табли Градске управе. 
Јавни позив садржи:  
- врсту пројеката  и износ средстава за који се  

расписује конкурс,  
- субјекте овлашћене за подношење пријаве,  
- услове и критеријуме за подносиоца пријаве,  
- начин вредновања критеријума за оцену 

пројекта,   
- конкурсну документацију (обрасце ),  
- рок за подношење пријаве,   
- напомену да се непотпуне, неблаговремене и 

пријаве које нису предате на прописаним обрасцима неће 
узети у разматрање,  

- и друге одредбе од важности за реализацију 
јавног позива.  

Члан 14. 
Пријава на јавни позив подноси се Комисији у 

року од 30 дана од дана објављивња на сајту града Бора, 
са назнаком "Јавни позив - Акција "Борски програм 
локалног партнерства"  

За сваки пројекат се подноси посебна пријава. 
Уз пријаву, подносилац пријаве дужан је да  

обавезно приложи:  
- попуњен формулар за пријаву пројекта,   
- буџет пројекта и  
- листу од 20, односно 10 пунолетних грађана  

који су измирили пореске обавезе – потписника пројекта, 
са њиховим својеручним потписима. 

Комплетна документација се доставља у једној  
затвореној коверти. 

Пријаве се предају на писарници Градске 
управе града Бора или поштом на адресу: Град Бор, 
Моше Пијаде 3, 19210  Бор - за Комисију - Акција 
"Борски програм локалног партнерства" 

Благовременом доставом сматра се и 
препоручена пошиљка предата пошти најкасније до 
истека последњег дана утврђеног рока за предају 
конкурсне документације (печат поште), без обзира на 
датум приспећа. 

Обрасце пријаве на Јавни позив за 
суфинансирање пројеката и буџета пројекта прописује 
Комисија. 

Члан 15. 
Комисија разматра поднете пријаве и у складу 

са условима јавног позива врши избор пројеката и 

сачињава предлог ранг- листе и средстава, који заједно са 
записником о спроведеном поступку доставља Градском 
већу. 

Предлог ранг-листе се објављује на сајту града 
Бора. 

На основу Предлога Комисије, Градско веће 
доноси Решење о суфинансирању пројеката у 
спровођењу Акције "Борски програм локалног 
партнерства". 

Члан 16. 
На основу Решења из члана 15. став 3. ове 

одлуке Градоначелник закључује у име града Бора 
уговор о суфинансирању пројекта. Уговор се закључује 
са лицем које је у поднетој документацији означено као 
лице за контакт. 

Уговором из става 1. овог члана уређују се 
међусобна права и обавезе уговорних страна, начин и рок 
за пренос одобрених средстава, рок за реализацију 
пројекта, обавеза подношења извештаја, начин решавања 
спорова, као и друга права и обавезе уговорних страна.  

 

Члан 17. 
Корисник средстава је дужан да у сваком 

моменту омогући Комисији контролу реализације 
пројекта и увид у сву потребну документацију. 

Корисник средстава је обавезан да по 
реализацији пројекта достави Комисији извештај. 
 

Члан 18. 
Стручне и административно-техничке послове 

за спровођење ове одлуке и рад Комисије, обављају 
Одељење за финансије и јавне набавке, Одељење за 
привреду и друштвене делатности, Одељење пореске 
администрације и Кабинет градоначелника.  
 

Члан 19. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Бора". 
 

Број:400-169/2020-I 

У Бору, 10. марта 2020. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

                                                            

             ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА, 

                                     Милан Стојановић, с.р. 
3 

На основу члана 9. Законa о планском систему 
Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 30/18) и 
члана 40. Статута града Бора („Службени лист града 
Бора“, бр. 3/19), Скупштина града Бора, на седници 
одржаној 10. марта 2020. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

O ИЗРАДИ ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА БОРА ЗА 
ПЕРИОД 2021-2028. ГОДИНЕ 

 

Члан 1. 
Приступа се изради Плана развоја града Бора 

за период 2021-2028. године (у даљем тексту: План 
развоја града Бора).  

Члан 2. 
План развоја града Бора израдиће 

Координациони тим који ће именовати Градско веће 

града Бора.  
Члан 3. 

Координациони тим се састоји од 
координатора тима и девет чланова. 

Најмање три члана Координационог тима су 
представници привреде међу којима има представника 
једне од десет највећих локалних компанија према 
укупно оствареном годишњем пословном приходу.  
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Члан 4. 

Координацију, праћење и извештавање о 
изради Плана развоја града Бора, вршиће координатор 
тима.  

Члан 5.  
У изради Плана развоја града Бора Градско 

веће града Бора може да образује тематске радне групе 
са задатком да формулишу приоритере, циљеве и мере у 
оквиру тематских области.  

 

Члан 6. 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о приступању ревизији Стратегије 
одрживог развоја општине Бор за период 2011-2021. 

године („Службени лист града Бора“, бр. 34/19). 

 

Члан 7. 
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Бора“. 

 

 Број: 016-2/2020-I 

У  Бору, 10. марта 2020. године             
         

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

                   

      ПРЕДСЕДНИК, 
                                  Драган Жикић, с.р. 
 4 

На основу чланa 46. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-

исправка, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука 
УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 

145/14, 83/2018, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20) и члана 
40. Статута града Бора („Службени лист града Бора“, бр. 
3/19), Скупштина града Бора, на седници одржаној 10. 

марта 2020. године, дoнела је  
 

О Д Л У К У 

О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ 
ПЛАНА ОПШТИНЕ БОР 

 

Члан 1. 
Приступа се изради измена и допуна 

Просторног плана општине Бор (у даљем тексту: ППО), 
по скраћеном поступку, у складу са одредбама члана 51б 
Закона о планирању и изграњи. 

 

Члан 2. 
Граница планског обухвата поклапа се са 

административном границом града Бора.  
 

Члан 3. 
Принципи планирања, коришћења, уређење и 

заштита простора који се морају поштовати у изради 
измена и допуна ППО јесу висок степен заштите животне 
средине, очување речног и приобалног биљног и 
животињског света и заштита станишта. 

 

Члан 4. 
Визија и циљеви планирања, коришћења, 

уређења и заштите планског подручја поклапају се са 
концептуралним оквиром планирања, коришћења, 
уређења и заштите планског подручја што подразумева 
очување животне средине, аутохтоних биљних и 
животињских врста, обезбеђивање воде за разовј 
пољопривреде (наводњавање, напајање животиња и сл), 
заштита предеоних карактеристика подручја и друго. 

 

Члан 5. 
Циљ измена и допуна ППО-а јесте ревизија, 

измена и допуна правила којима се уређује изградња 
малих хидроелектрана, преиспитивање уклапања 

планских решења у садашње социјално и еколошко 
окружење. 

Члан 6. 
Позиција малих хидроелектрана није приказана 

на графичким прилозима у ППО, те се измене ППО односе 
претежно на текстуали део плана.  

Носилац израде плана располаже орто-фото 
снимцима и другим подлогама за израду измена и допуна 
ППО, које су прибављене у периоду израде ППО. 
 

Члан 7. 
Рок израде измена и допуна ППО је осам 

месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.  
Рок за доношење ППО два месеца од његове 

израде, односно од дана доношења позитивног мишљења 
Комисије за планове на нацрт ППО. 
 

Члан 8. 
За израду измена и допуна ППО обезбеђују се 

средства у буџету града Бора. 
 

Члан 9. 
Израда измена и допуна ППО повериће се 

стручном обрађивачу – правном лицу изабраном у складу 
са Законом о јавним набавкама. 

 

Члан 10. 
Након ступања на снагу ове одлуке носилац 

израде ППО прибавиће у складу са одредбама закона 
услове ималаца јавних овлашћња и других органа и 
организација надлежних за прописивање услова за 
израду планских докумената. 
 

Члан 11. 
Пре подношења предлога планског документа 

органу надлежном за његово доношење извршиће се 
стручна контрола и јавни увид нацрта ПГР-а. 
 

Члан 12. 
Стручну контролу нацрта ППО  извршиће 

Комисија за планове општине Бор. 
 

Члан 13. 
Након стручне контроле извршиће се излагање 

нацрта ППО  на јавни увид. 

Излагање нацрта ППО  на јавни увид оглашава 
се у дневном и локалном листу, огласној табли Градске 
управе Бор, интернет страници Града Бора и путем 
локалних радио и телевизијских станица. 

О излагању нацрта ППО  на јавни увид стараће 
се градски орган надлежан за послове просторног и 
урбанистичког планирања.  

Излагање нацрта ППО  на јавни увид траје 15 

дана од дана оглашавања јавног увида путем средстава 
јавног информисања. 

О извршеном јавном увиду надлежни орган са 
Комисијом за планове општине Бор  сачињава извештај о 
извршеном јавном увиду, са свим примедбама и 
одлукама по свакој примедби.  

Извештај из става 5. овог члана доставља се 
стручном обрађивачу планског документа, који је дужан 
да у року од 30 дана поступи по одлукама из извештаја о 
извршеном јавном увиду. 

Уколико након излагања нацрта ППО  
надлежни орган утврди да усвојене примедбе суштински 
мењају плански документ, доноси одлуку којом се 
стручном обрађивачу налаже да изради нови нацрт Плана 
у року који не може бити дужи од 60 дана од дана 
доношења одлуке. 
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Члан 14. 

За потребе израде измена и допуна ППО не 
приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну  средину. 

Члан 15. 
Уводи се забрана издавања урбанистичких 

услова, грађевинских дозвола за изградњу и изградња 
малих хидроелектрана до ступања на снагу измена и 
допуна ППО. 

Члан 16. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Бора“. 

 

Број: 350-33/2020-I 

У Бору, 10. марта 2020. године      
           

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

 

             ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА, 

                                     Милан Стојановић, с.р. 
 5                                                                               

На основу чланa 46. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-

исправка, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука 
УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 
145/14, 83/2018, 31/19, 37/19 – др. Закон и 9/20) и члана 
40. Статута града Бора („Службени лист града Бора“, бр. 
3/19), Скупштина града Бора, на седници одржаној 10. 
марта 2020. године, дoнела је 

 

О Д Л У К У   
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ПОДРУЧЈА ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ “ВЕ ЦРНИ ВРХ” 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БОР 

 

Члан 1. 
Приступа се изради Плана детаљне регулације 

подручја ветроелектране “ВЕ Црни врх” на територији 
града Бора (у даљем тексту: План). 
 

Члан 2. 
Просторни обухват Плана налази се у западном 

делу КО Кривељ.  
Оквирна површина обухваћена границом плана 

износи 610 ha.  
Oквирна (прелиминарна) граница Плана почиње 

од заједничке тачке између кп.бр. 3540 и 3537 КО 
Кривељ на граници између града Бора и општине 
Жагубица. Од ове тачке, граница даље наставља ка југу и 
југозападу, обухватајући редом, односно пресецајући 
путеве, и то катастарске парцеле број: 3540, 3536, 3542, 
3543, 3611, 3528, 3531, 3527, 3515, 3519, 3516, 3676, 3677, 

3674, 3673, 3667, 3621, 3622, 3620, 3616, 3614, 3613, 3612, 

6360, 6363, 6352, 6359, 6351, 6378, 6375/1, 20235, 6382, 

6380, 6381, 6547, 6542, 6537, 6544, 6534, 6536, 6535, 6472, 

6473, 6512, 6513, 6477, 6479, 6784/1, 6784/2, 6790, 6791, 

6792, 6795, 6797/2, 6797/1, 6799, 6800, 6801, 6805, 6804, 

6770, 6731, 6725, 6726, 6722, 6721, 20236, 12342, 12341, 

12343, 12345, 12346, 12350, 12370, 12371, 12372, 12340/1, 

12376, 12377, 12394, 12375, 12403, 12402, 12401, 12411, 

12413, 12451/1, 20237, 12450, 12438, 12439, 12440 све у 
КО Кривељ, до тачке на граници између града Бора и 
општине Жагубица, која је заједничка тачка између 
кп.бр. 12440 и 12450 КО Кривељ. Од ове тачке, граница 
наставља да се креће ка северу и североистоку границом 
између града Бора и општине Жагубица до заједничке 
тачке између кп.бр. 3540 и 3537 КО Кривељ, на граници 
између града Бора и општине Жагубица, одакле је опис и 
почео. 

Прелиминарна граница Плана приказана је на 
графичком прилогу који је саставни део ове одлуке. 

Коначне границе Плана биће утврђене у нацрту 
Плана. 

Члан 3. 
Услови и смернице из Просторног плана 

општине Бор (“Службени лист општине Бор”, број 2/14 и 
3/14) утврђени као оперативни циљеви развоја 
енергетике, енергетске инфраструктуре и енергетске 
ефикасности су: 

– рационална употреба енергије и повећање 
енергетске ефикасности; 

– ревитализација, модернизација и доградња 
електроенергетске инфраструктуре за довољно, сигурно, 
квалитетно и економично снабдевање електричном 
енергијом свих потрошача на подручју Општине; 

- побољшање управљања енергијом која се 
производи на локалном нивоу; и 

- побољшавање квалитета животне средине 
већим коришћењем обновљивих извора енергије (мале 
хидроелектране, геотермална енергија, ветар и др.), 
приоритетно интензивирањем истраживања потенцијала 
извора обновљиве енергије на подручју Просторног 
плана. 

Просторним планом општине Бор утврђена је 
обавеза израде плана детаљне регулације за изградњу 
ветоелектрана. 

Члан 4. 
Принципи планирања, коришћења, уређења и 

заштите простора у обухвату Плана засниваће се на 
принципима рационалне организације и уређења 
простора и усклађивању планираних садржаја са 
могућностима и ограничењима у простору. 
 

Члан 5. 
Циљ израде Плана јесте утврђивање правила 

уређења и правила грађења за подручје ветроелектране 
“ВЕ Црни врх”, односно стварање планског основа за 
издавање одговарајућих дозвола за изградњу свих 
потребних објеката у саставу ветроелектране.  

 

Члан 6. 
Носилац израде Плана дужан је да прибави 

мишљења, услове и сагласности надлежних органа и 
организација прописаних законом, као и да осигура 
сардњу и усаглашавање ставова са свим релевантним 
субјектима планирања. 

Члан 7. 
Рок израде Плана је 12 месеци од дана ступања 

на снагу ове одлуке. 
Рок из става 1. овог члана може се продужавати, 

према захтеву наручиоца плана. 
 

Члан 8. 
Средства за израду Плана обезбеђује наручилац 

Плана “CRNI VRH POWER“ Д.О.О. Београд – Земун, ул. 
Аутопут за Загреб бр. 22. 

 

Члан 9. 
Израда Плана поверава  се „АРХИПЛАН“ ДОО 

из Аранђеловца и „Ecologica Urbo“ ДОО, стручним 
обрађивачима одређеним од стране наручиоца Плана. 
 

Члан 10.  
По доношењу ове одлуке носилац израде Плана 

организује рани јавни увид, односно упознавање јавности 
са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим 
решењима за развој просторне целине као и ефектима 
планирања. 

Органи, организације и јавна предузећа, који су 
овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење 
простора и изградњу објеката биће позвани да дају своје 
мишљење у погледу услова и неопходног обима и 
степена процене утицаја на животну средину. 
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Рани јавни увид оглашава се у средствима 

јавног информисања и у електронском облику на 
интернет страници града Бора. 

Рани јавни увид почиње даном оглашавања. 
Рани јавни увид траје 15 дана од дана 

објављивања. 
 Рани јавни увид обавља Комисија за планове 
општине Бор. 

Члан 11. 
Пре подношења предлога планског документа 

органу надлежном за његово доношење извршиће се 
стручна контрола и јавни увид у нацрт Плана. 
 

Члан 12. 
Стручну контролу нацрта Плана извршиће 

Комисија за планове општине Бор. 
 

Члан 13. 
Након стручне контроле извршиће се излагање 

нацрта Плана на јавни увид. 
Излагање нацрта Плана на јавни увид оглашава 

се у дневном и локалном листу, огласној табли града 
Бора и путем локалних радио и телевизијских станица. 

О излагању нацрта Плана на јавни увид стараће 
се градски орган надлежан за послове просторног и 
урбанистичког планирања.  

Излагање нацрта Плана на јавни увид траје 30 
дана од дана оглашавања јавног увида путем средстава 
јавног информисања. 

О извршеном јавном увиду надлежни орган 
сачињава извештај о извршеном јавном увиду, са свим 
примедбама и одлукама по свакој примедби.  

Уколико након излагања нацрта Плана 
надлежни орган утврди да усвојене примедбе суштински 
мењају плански документ, доноси одлуку којом се 
стручном обрађивачу Плана налаже да изради нови нацрт 
Плана као и одлуку о (не)излагању новог нацрта Плана 
на јавни увид. 

Члан 14. 
За потребе израде Плана приступа се изради 

стратешке процене утицаја Плана на животну  средину, у 
складу са одредбама Извештаја о стратешкој процени 
утицаја Просторног плана општине Бор на животну 
средину („Службени лист општине Бор“, број 2/14 и 
3/14). 

Члан 15. 
План ће се израдити у пет (5) истоветих 

примерка (у штампаном и дигиталном облику) и то 
четири (4) примермерка за потребе носиоца израде Плана 
и један (1) примерак за наручиоца Плана.  

 

Члан 16. 

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

 

Број: 350-34/2020-I 

У Бору, 10. марта 2020. године                 
 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА  
 

             ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА, 

                                     Милан Стојановић, с.р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

На основу чланa 46. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-

исправка, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука 
УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 
145/14, 83/2018, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20) и члана 
40. Статута града Бора („Службени лист града Бора“, бр. 
3/19), Скупштина града Бора, на седници одржаној  10. 
марта 2020. године, дoнела је 

 

О Д Л У К У   
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ИНТЕРНЕ ОБИЛАЗНИЦЕ ЗА  
ДП IБ-37 И ДП IIА 166 

 

Члан 1. 
Приступа се изради Плана детаљне регулације 

интерне обилазнице за ДП IБ-37 и ДП IIА 166 (у даљем 
тексту: План). 

Изради Плана приступа се уз истовремену 
израду идејног пројекта/решења планиране 
саобраћајнице. 

Члан 2. 
Просторни обухват Плана утврђен је у Плану 

генералне регулације градског насеља Бор. 
Прелиминарна граница Плана приказана је на 

графичком прилогу који је саставни део ове одлуке. 
Коначне границе Плана биће утврђене у нацрту 

Плана. 
Члан 3. 

Услови и смернице из Плана генералне 
регулације градског насеља Бор (“Службени лист града 
Бора”, број 1/18 и 3/18) предвиђају допуну саобраћајне 
мреже двема важним саобраћајницама од којих је прва 
саобраћајница која повезује градску магистралу са 
државним путевима према Николичеву и према Слатини. 

 

Члан 4. 
Принципи планирања, коришћења, уређења и 

заштите простора у обухвату Плана засниваће се на 
принципима рационалне организације и уређења 
простора и усклађивању планираних садржаја са 
могућностима и ограничењима у простору. 
 

Члан 5. 
Циљеви израде Плана су следећи: изградња 

обилазнице државног пута око градског насеља, 
саобраћајно растерећења градских улица, смањење 
аерозагађења у градском насељу, смањење буке и 
побољшање стања животне средине у граду.  

 

Члан 6. 
Носилац израде Плана дужан је да прибави 

мишљења, услове и сагласности надлежних органа и 
организација прописаних законом, као и да осигура 
сардњу и усаглашавање ставова са свим релевантним 
субјектима планирања. 

Члан 7. 

Рок израде Плана је 12 месеци од дана ступања 
на снагу ове одлуке.  

Рок за доношење Плана два месеца од његове 
израде, односно од дана доношења позитивног мишљења 
Комисије за планове на нацрт ППО. 

 

Члан 8. 
Средства за израду Плана обезбеђују се у 

буџету града Бора.  
Оквирна средства за израду Плана, са израдом 

стратешке процене утицаја Плана на животну средину и 
идејним решењем износе 11.000.000,00 динара.  
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Члан 9. 

Израда измена и допуна Плана повериће се 
стручном обрађивачу – правном лицу изабраном у складу 
са Законом о јавним набавкама. 

 

Члан 10.  
По доношењу ове одлуке носилац израде Плана 

организује рани јавни увид, односно упознавање јавности 
са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим 
решењима за развој просторне целине као и ефектима 
планирања. 

Органи, организације и јавна предузећа, који су 
овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење 
простора и изградњу објеката биће позвани да дају своје 
мишљење у погледу услова и неопходног обима и 
степена процене утицаја на животну средину. 

Рани јавни увид оглашава се у средствима 
јавног информисања и у електронском облику на 
интернет страници града Бора. 

Рани јавни увид почиње даном оглашавања. 
Рани јавни увид траје 15 (петнаест) дана од дана 

објављивања. 
 Рани јавни увид обавља Комисија за планове 

општине Бор. 
Члан 11. 

Пре подношења предлога планског документа 
органу надлежном за његово доношење извршиће се 
стручна контрола и јавни увид у нацрт Плана. 
 

Члан 12. 
Стручну контролу нацрта Плана извршиће 

Комисија за планове општине Бор. 
 

Члан 13. 
Након стручне контроле извршиће се излагање 

нацрта Плана на јавни увид. 
Излагање нацрта Плана на јавни увид оглашава 

се у дневном и локалном листу, огласној табли града 
Бора и путем локалних радио и телевизијских станица. 

О излагању нацрта Плана на јавни увид стараће 
се градски орган надлежан за послове просторног и 
урбанистичког планирања.  

Излагање нацрта Плана на јавни увид траје 30 
дана од дана оглашавања јавног увида путем средстава 
јавног информисања. 

О извршеном јавном увиду надлежни орган 
сачињава извештај о извршеном јавном увиду, са свим 
примедбама и одлукама по свакој примедби.  

Уколико након излагања нацрта Плана 
надлежни орган утврди да усвојене примедбе суштински 
мењају плански документ, доноси одлуку којом се 
стручном обрађивачу Плана налаже да изради нови нацрт 
Плана као и одлуку о (не)излагању новог нацрта Плана 
на јавни увид. 

Члан 14. 
За потребе израде Плана приступа се изради 

стратешке процене утицаја Плана на животну  средину, у 
складу са одредбама извештаја о стратешкој процени 
утицаја планова вишег реда. 

 

Члан 15. 
План ће се израдити у шест (6) истоветих 

примерка (у штампаном и дигиталном облику).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 16. 

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

 

Број: 350-35/2020-I 

У Бору, 10. марта 2020. године            
      

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА    
 

             ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА, 

                                     Милан Стојановић, с.р. 
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На основу члана 11. Закона о финансијској 
подршци породици са децом  („Службени гласник РС“ 

бр. 113/17 и 50/18) и члана 40. Статута града Бора 
(„Службени лист града Бора“, бр. 3/19), Скупштина града 
Бора, на седници одржаној 10. марта 2020. године, 
донела је  

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ФИНАНСИРАЊУ 
ЦЕЛОДНЕВНОГ БОРАВКА ТРЕЋЕГ ДЕТЕТА 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о финансирању целодневног боравка 
трећег детета (''Службени лист општина'', бр. 25/06) у 
члановима број: 1, 3, 6 и 8 реч: ''општина'' у 
одговарајућем падежу замењује се речју: ''град'' у 
одговарајућем падежу, речи: ''Општинско веће'' у 
одговарајућем падежу замењује се речима: ''Градско 
веће'' у одговарајућем падежу и речи: „Општинска управа 
Бор“ у одговарајућем падежу замењује се речима: 
„Градска управа града Бора“ у одговарајућем падежу.  
 

Члан 2. 
 У члану 1. речи: „Установа за децу Бамби“ 

замењује се речима: „Предшколска установа „Бамби“ 

Бор. 
Члан 3. 

 Члан 9. мења се и гласи: 
„Члан 9. 

Установа, на основу одредаба ове одлуке, 
доставља Градској управи Бор – органу надлежном за 
финансије рачун (у прилогу списак деце) за трошкове 
финансирања целодневног боравка трећег детета 
најкасније до петог у месецу за предходни месец. 

Градска управа Бор – орган надлежан за 
финансије врши уплату обрачунатих и фактурисаних 
средстава на уплатни рачун број 840-745141843-30 – 

Остали приходи у корист нивоа градова, најкасније до 
десетог у месецу за предходни месец. 

За дане одсуства детета Установи се 
надокнађују трошкови у висини 50% од укупног трошка 
целодневног боравка по детету.“ 

 

Члан 4. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу града Бора“. 

 

Брoј: 401-785/2020-I 

У Бору, 10. марта 2020. године     
 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

 

             ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА, 

                                     Милан Стојановић, с.р. 
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Скупштина града Бора , на седници одржаној 
10. марта 2020. године,  на основу члана 27. Закона о 
јавној својини („Службени гласник Републике Србије“ 

број  72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - др. закон, 108/16, 
113/17 и 95/18) и члана 40. Статута града Бора 
(„Службени лист града Бора“ бр. 3/19), донела је  

 

О Д Л У К У 

О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ 
СВОЈИНУ ГРАДА БОРА ПУТЕМ ИЗГРАДЊЕ 

 

 I.Овом одлуком прибавља се у јавну својину 
града Бора путем  изградње- извођења радова објекат 
затворене и отворене стрељане, укупне спратности: 
приземље (П+0), укупне нето корисне површине 883,70 
м2 и укупне бруто развијене грађевинске површине 
987,79 м2. 
 

II. Објекат из тачке I градиће се  на кп.бр.2471 
КО Бор I, која је уписана  у Лист непокетности број 8177 
КО Бор I као јавна својина града Бора, обим удела 1/1. 

 

III. Радови на објекту из тачке I. извршиће се у 
свему према Решењу о грађевинској дозволи Одељења за 
урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и 
стамбене послове број  ROP-BOR-28323-CPI-1/2019 

,инт.број: 351-1-51/19-III/05 од 24. септембра 2019. 
године. 
 

          IV. Радови из тачке I. у износу од 170.000.000  
динара финансираће се из буџета Републике Србије 
преко Министарства омладине и спорта у складу са 
Законом о буџету Републике Србије за 2020 годину ( 
Службени гласник РС број 84/19) и то износ од 
60.000.000 за радове у 2020 години и износ од 
110.000.000 за радове у 2021 години.  

 V. Ова одлука ступа на снагу даном доношења 
а објавиће се у Службеном  листу града Бора. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Министарство  омладине и спорта обратило се 
граду Бору, дописом  број 404-02-73/1/2019-03 од 
19.12.2019 године у коме је наведено су Законом о 
буџету Републике Србије за 2020 годину (''Службени 
гласник РС'' бр. 84/19) опредељена средства за пројекат  
Изградње  стрељачког центра у Бору, у износу од 
170.000.000  динара  и то износ од 60.000.000 за радове у 
2020 години и 110.000.000 за улагања у 2021 години . 

Имајући у виду да је интерес града Бора да се 
изврше улагања у предметни објекат а да је 
Министарство дописом из претходног става, у ставу 
4.истакло  обавезу града Бора да прибави одлуку 
надлежног органа јединице локалне самоуправе о 
прибављању непокретности путем изградње објекта 
стрељане у својину јединице локалне самоуправе, 
длучено је као у диспозитиву. 

 

 Одлуку доставити: Влади Републике Србије – 

Републичкој Дирекцији за имовину Републике Србије и 
уз списе предмета. 
 

 Број: 463-247/2020-I 

 У Бору, 10. марта 2020.године   
 

СКУПШТИНА ГРАДА  БОРА 

 

             ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА, 

                                     Милан Стојановић, с.р. 
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Скупштина града Бора на седници одржаној 10. 

марта 2020. године, на основу члана 19. став 1. тачка 3., 
члана 21. став 1. и члана 22. Закона о јавној својини 
(''Службени гласник РС'', бр.72/11, 88/13, 105/14, 104/16-

др. закон, 108/16, 113/17 и 95/18) и члана 40. Статута 
града Бора (''Службени лист града Бора'', бр.3/19), донела 
је 

О Д Л У К У 

о давању на коришћење непокретности у јавној 
својини града Бора   Јавном комуналном 

 предузећу ''3. октобар''   
 

Члан 1. 
 Овом одлуком даје се на коришћење без 
накнаде Јавном комуналном предузећу ''3. октобар'' (у 
даљем тексту: Корисник) са седиштем у Бору у ул. 7. 
Јули бр. 60,  непокретнсоти у јавној својини града Бора и 
то:  
-кп.бр.5307/1 земљиште под зградом-објектом, површине 
0.00.75 ха   
- ''     5307/1         ''           ''            ''             ''       0.00.42 ха 

- ''     5307/1 њива              7 класе,            ''       0.36.62 ха 

- ''     5309    њива              7     ''                 ''       1.16.10 ха 

- ''     5310    ливада           7     ''                 ''       0.30.41 ха 

- ''     5307/3  њива             7     ''                ''       0.42.22 ха 

- ''     5307/3  пашњак        6     ''                ''       0.05.39 ха 

К.О Брестовац, 
- кп.бр.4602   њива      6 класе,   површине  1.54.85 ха  
- ''      4602  њива      6           ''             ''         0.00.07 ха 

-''4602  остало вештачки створено неплодно ''  0.00.38 ха 

- кп.бр.4603   ливада        7 класе,         ''         0.02.51 ха 

- ''     4604   пашњак          4    ''          ''             0.04.90 ха 

- ''4605   остало вештачки створено неплодно '' 0.02.85 ха 

- ''4606   њива          6 класе,      ''0.36.88 ха 

- ''4607   шума          4      ''       ''        0.14.66 ха 

- '' 4608   ливада       6      ''                    ''        0.26.65 ха 

- '' 4609   шума         4      ''                    ''        0.06.52 ха 

-  '' 4610   ливада      6      ''                    ''        0.33.68 ха 

КО Бор I     
Члан 2. 

 Корисник из члана 1. ове одлуке је у обавези да 
са градом Бором закључи Уговор о  коришћењу 
непокретности који у име града Бора закључује 
градоначелник, у року од 15 дана од дана ступања на 
снагу ове одлуке. 

Члан 3. 
 Корисник је одговоран за текуће одржавање, 
поправке и функционално коришћење непокретности 
које му се дају на коришћење према њиховој намени.  

 

Члан 4. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном листу града Бора''. 

 

Број: 465-72/20-I 

У Бору, 10. марта 2020. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

 

             ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА, 

                                     Милан Стојановић, с.р. 
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Скупштина града Бора , на седници одржаној 
10. марта 2020. године,  на основу члана 27. Закона о 
јавној својини („Службени гласник РС“ бр.  72/11, 88/13, 

105/14, 104/16 - др. закон, 108/16, 113/17 и 95/18) и члана 
40.  Статута града Бора („Службени лист града Бора“ бр. 
3/19 ), донела је  

 

О Д Л У К У 

О ПРЕДЛОГУ ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 

  I. Предлаже се  Влади Републике Србије - да 
пренесе право јавне својине на Град Бор на доле 
наведеним  непокретностима у површинама које су у 
јавној својини Републике Србије: 

- кп.бр. 1643 својина Република Србија удео 1/1  
уписана у лист непокретности бр.434 

- кп.бр. 1642  својина Република Србија удео  
857/1467 уписана у лист непокретности бр. 5708 

-кп.бр. 1541 својина Република Србија удео  
2712/4585 уписана у лист непокретности бр. 5664 

- кп.бр. 1700 својина Република Србија удео 
579603/790911, уписана у лист непокретности бр. 8868  

- кп.бр. 1530 својина Република Србија удео 
5682/6607 уписана у лист непокретности бр. 8878 

- кп.бр. 1560/3 својина Република Србија удео 
1/1 уписана у лист непокретности бр. 434  

- кп.бр. 1561/3 својина Република Србија удео 
1/1 уписана у лист непокретности бр. 434  

- кп.бр.   1578/3 својина Република Србија удео 
1/1 у лист непокретности бр. 434  

- кп.бр. 1570/8 својина Република Србија удео 
1/1 уписана у лист непокретности бр. 1165 

- кп.бр. 1573/2 својина Република Србија удео 
1/1 уписана у лист непокретности бр. 434 

- кп.бр. 1573/1 својина Република Србија удео 
596/2414 уписана у лист непокретности бр. 8236 

- кп.бр. 1574/3 својина Република Србија удео 
1/1 уписана у лист непокретности бр. 1165 

кп.бр. 1623/10 својина Република Србија удео 
1/1 уписана у лист непокретности бр. 434 

- кп.бр. 1620/1 својина Република Србија удео 
1/1 уписана у лист непокретности бр.434 

- кп.бр. 1930/4 својина Република Србија удео 
1/1 уписана у лист непокретности бр. 1256 

- кп.бр. 2069 својина Република Србија удео 1/1 
уписана у лист непокретности бр.1129 

- кп.бр. 2070 својина Република Србија удео 1/1 
уписана у лист непокретности бр. 8327  

- кп.бр. 2063/2 својина Република Србија удео 
38/415 уписана у лист непокретности бр. 9109  

- кп.бр. 2064 својина Република Србија удео 1/1 
уписана у лист непокретности бр.434  

- кп.бр. 1576/2 својина Република Србија удео 
189/281 уписана у лист непокретности бр. 398 

- кп.бр. 1679/2 својина Република Србија удео 
1/1 уписана у лист непокретности бр.434 

- кп.бр. 1693/1 својина Република Србија удео 
1/1 Bor уписана у лист непокретности бр. 434 

- кп.бр. 1688/1 својина Република Србија удео 
1/1 уписана у лист непокретности бр.434 

- кп.бр. 1694 својина Република Србија удео 
4786/6278 уписана у лист непокретности бр. 5840 

- кп. бр. 1124/2 својина Република Србија удео 
1/1 уписана у лист непокретности бр. 1165 

- кп. бр. 1124/1 својина Република Србија удео 
3931/7155 уписана у лист непокретности бр. 1165 

- кп.бр. 1131/43 својина Република Србија удео 
1/1 уписана у лист непокретности бр. 1129 

- кп.бр. 11775/2 својина Република Србија удео 
1/1 уписана у лист непокретности бр. 5410 

- кп.бр. 1137/1 својина Република Србија удео 
1/1 уписана у лист непокретности бр.434 

- кп.бр. 11775/3 својина Република Србија удео 
1/1  уписана у лист непокретности бр. 5410 

све у КО Брестовац. 
 

II. Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у ''Службеном листу града Бора''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Влада Републике Србије утврдила је јавни 
интерес за експропријацију и административни пренос 
непокретности – земљишта и објеката у циљу изградње 
пешачких стаза и саобраћајница на Борском језеру  
решењем бр. 465-10469/2019 од 24.10.2019.године 
(„Службени гласник РС“ бр. 76/19). На основу наведеног 
решења Владе Републике Србије правобраниоц Града 
Бора поднео је надлежном одељењу градске управе Бор 
предлог за експропријацију и административни пренос 
непокретности из информација о локацији бр. 350-47/19-

III/05 од 22.04.2019.године која је наведена у решењу 
Владе Републике Србије. 
 Обзиром да су наведеном информацијом о 
локацији обухваћени делови катастарских парцела из 
тачке I, а град Бор има потребе за уређењем приобаља 
као и путног земљишта на овим парцелама и исте су у 
функцији развоја туризма на Борском језеру за које град 
Бор има изграђене и планиране капацитете неопходно је 
да се граду Бору пренесе право јавне својине на 
наведеним парцелама. 
 Напомињемо да су предметне парцеле у оквиру 
Плана генералне регулације туристичког подручја Боско 
језеро – Брестовачка Бања („Службени лист општине 
Бор“ бр. 7/17 и 8/18) и  планиране су за заштитно 
зеленилио од неповољних утицаја као и за рекреацију и 
спорт (пешачко бициклистичка, обална стаза, риболовна 
стаза, риболовни ревир и сл.) 
  Имајући у виду наведено, а у складу са чланом 
26. Закона о јавној својини (''Службени гласник РС'' бр. 
72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - др. закон, 108/16, 113/17 и 
95/18) донета је одлука као у диспозитиву. 
 

 Одлуку доставити: Влади Републике Србије – 

Републичкој Дирекцији за имовину Републике Србије и 
уз списе предмета. 
 

 Број: 463-249/2020-I 

 У Бору, 10. марта 2020. године   
 

СКУПШТИНА ГРАДА  БОРА 

 

             ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА, 

                                     Милан Стојановић, с.р. 
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Скупштина града Бора, на седници одржаној 10. 
марта 2020. године,  на основу члана 27. Закона о јавној 
својини („Службени гласник Републике Србије“ број  
72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - др. закон, 108/16, 113/17 и 
95/18) и члана 40. Статута града Бора („Службени лист 
града Бора“ бр. 3/19), донела је  

 

О Д Л У К У 

О ПРЕДЛОГУ ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ О 
ПРЕНОСУ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ У ЈАВНУ 

СВОЈИНУ ГРАДА БОРА 

 

  I. Предлаже се  Влади Републике Србије да 
пренесе право јавне својине у јавну својину грда Бора на 
непокретностима које су у јавној својини Републике 

Србије и то: 

- кп.бр. 2973/3, грађевинско земљиште, уписана 
у лист непокретности бр. 713, површине  
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1437 м2, удео 1/1  

- кп.бр. 2977/6, грађевинско земљиште, удео 
1/1, уписана у лист непокретности бр. 713, површине 830 
м2, удео 1/1  

- кп.бр. 2979/2, грађевинско земљиште, удео 
1/1, уписана у лист непокретности бр. 713, површине 
1847 м2, удео 1/1  

- кп.бр. 2978/2, грађевинско земљиште, удео 
1/1, уписана у лист непокретности бр. 713, површине 208 
м2, удео 1/1  

- кп.бр. 2981/2, грађевинско земљиште, удео 1/1 
уписана у лист непокретности бр. 713, површине 3699 м2, 

удео 1/1  
- кп.бр. 2983/2, грађевинско земљиште, удео 1/1 

уписана у лист непокретности бр. 713, површине 3519 м2, 

удео 1/1  
све у КО Бор I. 
 

II. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у ''Службеном  листу града Бора''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Град Бор овом одлуком предлаже Влади 
Републике Србије преносе право јавне својине на 
наведеним непокретностима ради формирања 
индустриjске зоне у Месној заједници ''Слога''. 

Са уписом права јавне својине града Бора на 
наведеним непокетностима стварају се услови да град 
Бор може да формира технолошки парк ради бржег и 
ефикаснијег развоја привреде. 
  Имајући у виду наведено, а у складу са чланом 
26. Закона о јавној својини (''Службени гласник 
Републике Србије'' бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - др. 
закон, 108/16, 113/17 и 95/18) донета је одлука као у 
диспозитиву. 
 Одлуку доставити: Влади Републике Србије - 

Републичкој Дирекцији за имовину Републике Србије и 
уз списе предмета. 
 

 Број: 463-250/2020-I 

 У Бору, 10. марта 2020. године   
 

СКУПШТИНА ГРАДА  БОРА 

 

             ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА, 

                                     Милан Стојановић, с.р. 
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Скупштина града Бора на седници одржаној 10. 

марта 2020. године на основу члана 19. Уредбе о 
условима прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној 
својини односно прибављања и уступања, 
искоришћавања других имовинских права као и 
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених 
понуда (''Службени гласник Републике Србије'', 
бр.16/18), члана 40. Статута града Бора (''Службени лист 
града Бора'', бр.3/19) и члана 6. Одлуке о прибављању, 
коришћењу, управљању и располагању стварима у 
својини општине Бор (''Службени лист општине Бор'', 
бр.27/14) донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за спровођење поступка 
прибављања и  отуђења објеката  у јавној својини 

града Бора 

 

I 

Именује се Комисија за спровођење поступка 
прибављања и отуђења објеката у јавној својини града 
Бора (у даљем тексту: Комисија), у саставу: 

 

1. Весна Драгашановић-Кочовски,  
дипл.правник – председник 

2. Милена Пејчић, дипл.правник – заменик  
председника 

3. Бранкица Траиловић-Богдановић,  
дипл.правник, члан 

4. Профировић Ана, дипл.правник – заменик  
члана 

5. Драган Николић, дипл.инж.грађ. – члан 

6. Миломир Вељковић, дипл.инж.грађ. –  

заменик члана 

II 

 Задатак Комисије из тачке I овог решења је да 
спроведе поступак прибављања и  отуђења објеката  у 
јавној својини града Бора.  

III 

Комисија се именује на период од четри године.  
 

IV 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
града Бора''. 
 

 Број: 020-9/2020-I 

 У Бору, 10. марта 2020. године       
 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА  
    

             ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА, 

                                     Милан Стојановић, с.р. 
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На основу члана 59. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) 

и члана 40. Статута града Бора („Службени лист града 
Бора“, бр. 3/19), Скупштина града Бора, на седници 
одржаној 10. марта 2020. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  Програм о измени Програма  
пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод“ 

Бор за 2020. годину 

 

I 

Даје се сагласност на Програм о измени 
Програма  пословања Јавног комуналног предузећа 
„Водовод“ Бор за 2020. годину који је донео Надзорни 
одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Бор, на 
седници одржаној 28.02.2020. године, под бројем 517/3. 

 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

града Бора''. 
 

Број: 023-33/2020-I 

У Бору, 10. марта 2020. године                 
 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

 

             ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА, 

                                     Милан Стојановић, с.р. 
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На основу члана 32. а у вези члана 66. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 
129/07, 83/14 – др.закон,101/16- др. закон и 47/18), члана 
69. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС, 
бр. 15/16 и 88/19) и члана 40. Статута града Бор 
(„Службени лист града Бора“, бр. 3/19), Скупштина града 
Бора, на седници одржаној 10. марта 2020. године, донела 
је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности  на Статут о изменама и 
допунама Статута Jавног предузећа за стамбене 

услуге „Бор“ Бор   
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I 

 Даје се сагласност на Статут о изменама и 
допунама Статута Јавног предузећа за стамбене услуге 

''Бор'' Бор који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа 
за стамбене услуге ''Бор'' Бор, на седници одржаној дана 
10.01.2020. године, под бројем 70/5-1. 

 

II 

Ово решење објавити у ''Службеном листу града 
Бора''. 

Број: 023-10/2020-I 

У Бору, 10. марта 2020. године                 
 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

 

             ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА, 

                                     Милан Стојановић, с.р. 
 15                                                                                                                                

На основу  члана 69. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19) и 
члана 40. Статута града Бора („Службени лист града 
Бора“, бр.3/19) Скупштина града Бора на седници 

одржаној 10. марта 2020. године,  донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  Одлуку о условима и 
критеријумима за закључивање  Споразума о 

репрограму дуговања корисника комуналних услуга и 
Одлуку о умањењу  месечног износа рачуна 

корисницима комуналних услуга   који рачуне 
измирују  у року доспећа Јавног комуналног 

предузећа „3.октобар“ Бор 

 

I 

Даје се сагласност на Одлуку о условима и 
критеријумима за закључивање  Споразума о репрограму 
дуговања корисника комуналних услуга, коју је донео 
Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „3. 

октобар“ Бор, на седници одржаној 05.02.2020. године, 
под бројем 161 и Одлуку о умањењу месечног износа 
рачуна корисницима комуналних услуга који рачуне 
измирују у року доспећа, коју је донео Надзорни одбор 
Јавног комуналног предузећа „3. октобар“ Бор, на 
седници одржаној 05.02.2020. године, под бројем 161/2. 

 

II 

Ово решење објавити у ''Службеном листу града 
Бора''. 

Број: 023-17/2020 

У Бору, 10. марта 2020. године                 
 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

 

              ПРЕДСЕДНИК, 
                        Драган Жикић, с.р. 
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На основу  члана 69. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19) и 
члана 40. Статута града Бора („Службени лист града 
Бора“, бр. 3/19) Скупштина града Бора на седници 
одржаној 10. марта 2020. године,  донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  Одлуку о условима и 
критеријумима за закључивање  Споразума о 

репрограму дуговања корисника комуналних услуга и 
Одлуку о умањењу  месечног износа рачуна 

корисницима комуналних услуга који рачуне 
измирују  у року доспећа Јавног комуналног 

предузећа „Топлана“ Бор 

 

I 

Даје се сагласност на Одлуку о условима и 
критеријумима за закључивање  Споразума о репрограму 
дуговања корисника комуналних услуга, коју је донео 
Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Топлана“ 

Бор, на седници одржаној 06.02.2020. године, под бројем 

20/2-2020 и Одлуку о умањењу  месечног износа рачуна 
корисницима комуналних услуга  који рачуне измирују у 
року доспећа, коју је донео Надзорни одбор Јавног 
комуналног предузећа „Топлана“ Бор, на седници 
одржаној 06.02.2020. године, под бројем 20/3-2020. 

 

II 

Ово решење објавити у ''Службеном листу града 
Бора''. 

Број:023-16/2020 

У Бору, 10. марта 2020. године                 
 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

      

    ПРЕДСЕДНИК, 
                             Драган Жикић, с.р. 

 17 

На основу  члана 69. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19)и 
члана 40. Статута града Бора („Службени лист града 
Бора“, бр.3/19), Скупштина града Бора на седници 
одржаној 10. марта 2020. године,  донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  Одлуку о условима и 
критеријумима за закључивање  Споразума о 

репрограму дуговања корисника комуналних услуга и 
Одлуку о умањењу  месечног износа рачуна 

корисницима комуналних услуга који рачуне 
измирују  у року доспећа Јавног комуналног 

предузећа „Водовод“ Бор 

 

I 

Даје се сагласност на Одлуку о условима и 
критеријумима за закључивање  Споразума о репрограму 
дуговања корисника комуналних услуга, коју је донео 
Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод“ 

Бор, на седници одржаној 05.02.2020. године, под бројем 

243/3 и Одлуку о умањењу  месечног износа рачуна 
корисницима комуналних услуга  који рачуне измирују у 
року доспећа, коју је донео Надзорни одбор Јавног 
комуналног предузећа „Водовод“ Бор, на седници 
одржаној 05.02.2020. године, под бројем 243/4. 

 

II 

Ово решење објавити у ''Службеном листу града 
Бора''. 

Број: 023-21/2020 

У Бору, 10. марта 2020. године                 
 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

 

ПРЕДСЕДНИК,                           

             Драган Жикић, с.р. 
18 

На основу  члана 69. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19) и 
члана 40. Статута града Бора („Службени лист града 
Бора“, бр.3/19), Скупштина града Бора на седници 
одржаној 10. марта 2020. године,  донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  Одлуку о условима и 
критеријумима за закључивање  Уговора о 

репрограму дуговања корисника комуналних услуга и 
Одлуку о умањењу  месечног износа рачуна 
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корисницима који рачуне измирују  у року доспећа 

Јавног комуналног предузећа за стамбене услуге 
„Бор“ Бор 

 

I 

Даје се сагласност на  Одлуку о условима и 
критеријумима за закључивање  Уговора о репрограму 
дуговања корисника комуналних услуга, коју је донео 
Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа за 
стамбене услуге „Бор“ Бор, на седници одржаној 
05.02.2020. године, под бројем 647/1 и Одлуку о умањењу 
месечног износа рачуна корисницима који рачуне 
измирују у року доспећа, коју је донео Надзорни одбор 
Јавног комуналног предузећа за стамбене услуге „Бор“ 

Бор, на седници одржаној 05.02.2020. године, под бројем 

647/2. 

II 

Ово решење објавити у ''Службеном листу града 
Бора''. 

Број:023-19/2020 

У Бору, 10. марта 2020. године                 
 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

 

             ПРЕДСЕДНИК, 
         Драган Жикић, с.р. 
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На основу члана 69. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) 
и члана 40. Статута града Бора („Службени лист града 
Бора“, бр. 3/19), Скупштина града Бора, на седници 
одржаној 10. марта 2020. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности  на Одлуку  Надзорног одбора 
Јавног комуналног предузећа „Топлана“ Бор  за 

краткорочно кредитно задужење и на Одлуку 
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за 
стамбене услуге „Бор“ Бор  за давање јемства, за 

плаћање енергената за грејну сезону 2019/2020. године   
 

I 

 Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора 
Јавног комуналног предузећа „Топлана“ Бор , бр.19/4-

2020 од 30.01.2020. године за краткорочно кредитно 
задужење код АИК банке АД Београд и на Одлуку 
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за 
стамбене услуге „Бор“ Бор бр. 647/3 од 05.02.2020. 
године за давање јемства за плаћање енергената за грејну 
сезону 2019/2020. 

II 

 Ово решење објавити у „Службеном листу 
града Бора. 
 

Број: 023-36/2020-I 

У Бору, 10. марта 2020. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

         ПРЕДСЕДНИК,                       

Драган Жикић, с.р. 
 

20 

На основу члана 32. а у вези члана 66. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07 
и 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 46. 

Закона о спорту (''Службени гласник РС'', бр. 10/16) и 
члана 40. Статута града Бора (''Службени лист града 

Бора'', бр. 3/19), Скупштина града Бора, на седници 
одржаној 10. марта 2020. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању претходне сагласности на употребу имена 
града Бора у називу Женског фудбалског клуба 

''Стол'' Бор 

 

I 

 Даје се претходна сагласност на употребу имена 
града Бора у називу Женског фудбалског клуба ''Стол'' 
Бор. 

II 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
града Бора''. 
 

Број: 015-3/2020-I 

У Бору, 10. марта 2020. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

 

     ПРЕДСЕДНИК,                             

     Драган Жикић, с.р. 
 21 

На основу члана 60. Закона о јавној својини 
(‘’Службени гласник РС’’ бр. 72/11, 88/13, 105/14, 
104/116-др. закон, 108/16, 113/17 и 95/18) и члана 40. 

Статута града Бора (''Службени лист града Бора'', бр. 
3/19), Скупштина града Бора, на седници одржаној 10. 
марта 2020. године, донела је 

 

П Р А В И Л Н И К  
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ И 
УСЛОВИМА КОРИШЋЕЊА СЛУЖБЕНИХ 

ВОЗИЛА  
 

Члан 1.  
У Правилнику о начину и условима коришћења 

службених возила („Службени лист општине Бор“, бр. 
20/14 и 17/17) у целом тексту Правилника реч: 
“општина“ у одговарајућем падежу замењује се речју: 
“град“ у одговарајућем падежу. 

  

Члан 2. 
 Члан 16. мења се и гласи: 

''Члан 16. 
Корисник буџетских средстава за свако 

појединачно возило посебно утврђује стандард 
потрошње горива на основу техничких карактеристика 
возила и његове старости. За сваки тип службеног возила 
у власништву корисника буџетских средстава, потрошња 
погонског горива на пређених 100 км може износити 
највише:  

 

 

Редни 
број 

Пун назив  
возила 

Снага 
мотора 

Годиште 
возила 

Стандардна 

(фабричка 
комбинована) 
потрошња у литрима 
на 100 км 

Остварена 
потрошња у 
литрама на 
100км 

Потрошња 

преко 

нормиране 

у литрима 

 

1. 

Škoda 
suberB 

BO,050-

AA 

103 KW 

140 KS 

 

2011. 

 

   6,7 

 

9 

 

/ 
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2. 

Opel astra 

1.6 

BO,035-JG 

85 KW 

115 KS 

 

    2012. 

 

 

 

      12 

 

         / 

 

3. 

Opel astra 

1.6 

BO,050-

AD 

85KW 

115KS 

 

    2011. 

 

                

 

     12 

 

         / 

 

4. 

Opel 

insignia 1.8 

BO,050-

AC 

103 KW 

140 KS 

 

    2012. 

 

               7,6 

 

     10,5 

 

         / 

 

5. 

Chevrolet 

aveo 1.2 

BO,050-

AB 

62 KW 

85 KS 

 

    2011. 

 

               5,9 

 

       8 

 

         / 

 

6. 

Opel astra 

ENJOY 

BO,051-

UH 

66 KW 

90 KS 

 

    2008. 

 

                

 

     11 

 

/ 

 

7. 

Škoda fabia 

ambitions 

BO,039-

AA  

55 KW 

75 KS 

 

   2017. 

  

     8,5 

 

/ 

 

8. 

Minibus 

IVECO 

BO,053-SD 

 

107 KW 

145 KS 

 

    2013. 

  

      13 

 

/ 

 

9. 

Škoda fabia 
ambitions 

BO,039-

OX 

55 KW 

75 KS 

 

    2017. 

       

       8,5 

 

/ 

 

10. 

Škoda fabia 
ambitions 

BO,048-

AA 

55 KW 

75 KS 

 

 

    2018.   

  

8,5 

 

/ 

 

11. 

FIAT TIPO 

BO, 048-

OU 

70 KW 

95 KS 

 

    2018. 

                

 

 

9 

 

/ 

 

12. 

Škoda fabia 
ambitions 

BO,034-IJ 

55 KW 

70 KS 

 

    2015. 

  

8,5 

 

/ 

'' 

 

Члан 3. 
 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном листу града Бора’’. 
 

Број: 404-189/2020-I 

У Бору, 10. марта 2020. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

ПРЕДСЕДНИК,                              

     Драган Жикић, с.р. 
 22                                      

На основу члана 44. став 2. Закона о култури 

(''Службени гласник РС'', бр.72/09, 13/16, 30/16 – испр. и 
6/20) и члана 40. став 1. тачка 62. Статута града Бора 
(''Службени лист града Бора'', бр.3/19), Скупштина града 
Бора, на седници одржаној 10. марта 2020. године, 
донела је  

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Програм рада Народне 
библиотеке Бор за 2020. годину 

 

I 

 Даје  се  сагласност на Програм рада Народне 
библиотеке Бор за 2020. годину бр.18 од 
15.1.2020.године, који је усвојио Управни одбор установе 
на седници одржаној  17.1.2020.године, под бројем 29. 

 

 

II 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
града Бора''. 
 

 Број: 022-20/2020- I 

 У Бору, 10. марта 2020. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

 

ПРЕДСЕДНИК,                              

     Драган Жикић, с.р. 
23 

На основу члана 44. став 2. Закона о култури 

(''Службени гласник РС'', бр.72/09, 13/16, 30/16 – испр. и 
6/20) и члана 40. став 1. тачка 62. Статута града Бора 
(''Службени лист града Бора'', бр.3/19), Скупштина града 
Бора, на седници одржаној 10. марта 2020. године, 
донела је  

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Програм рада Музеја 
рударства и металургије ''Бор'' за 2020. годину 

 

I 

 Даје  се  сагласност на Програм рада Музеја 
рударства и металургије ''Бор'' за 2020. годину бр.58 од 
16.1.2020.године, који је усвојио Управни одбор установе 
на седници одржаној  17.1.2020.године, под бројем 65.  
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II 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
града Бора''. 
 

 Број: 022-8/2020- I 

 У Бору, 10. марта 2020. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

 

ПРЕДСЕДНИК,                              

     Драган Жикић, с.р. 
24 

На основу члана 44. став 2. Закона о култури 

(''Службени гласник РС'', бр.72/09, 13/16, 30/16 – испр. и 
6/20) и члана 40. став 1. тачка 62. Статута града Бора 
(''Службени лист града Бора'', бр.3/19), Скупштина града 
Бора, на седници одржаној 10. марта 2020. године, 
донела је  

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Програм рада Установе  
''Центар за културу града Бора'' за 2020. годину 

 

I 

 Даје се  сагласност на Програм рада Установе 
''Центар за културу града Бора'' за 2020. годину бр. 2-

I/2020 од 17.1.2020.године, који је усвојио Управни 
одбор установе на седници одржаној 17.1.2020. године, 
под бројем 3-V/2020.  

II 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
града Бора''. 
 

 Број: 022-10/2020-I 

 У Бору, 10. марта 2020. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

 

ПРЕДСЕДНИК,                              

     Драган Жикић, с.р. 
 25 

На основу члана 110. став 2. Закона о спорту 

(''Службени гласник РС'', бр.10/16) и члана 40. став 1. 
тачка 62. Статута града Бора (''Службени лист града 
Бора'', бр.3/19), Скупштина града Бора, на седници 
одржаној 10. марта 2020. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Програм рада Установе 
Спортски центар ''Бор'' у Бору за 2020. годину 

 

I 

 Даје се сагласност на Програм рада Установе 
Спортски центар ''Бор'' у Бору за 2020. годину бр.75/2020 
од 17.1.2020.године, који је усвојио Управни одбор 
установе на седници одржаној 17.1.2020.године, под 
бројем 89/2020. 

II 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
града Бора''. 
 

 Број: 022-11/2020-I 

 У Бору, 10. марта 2020. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

 

ПРЕДСЕДНИК,                              

     Драган Жикић, с.р 

 

 

 

 

 

 26 
На основу члана 40. став 1. тачка 62. Статута 

града Бора (''Службени лист града Бора'', бр.3/19), 
Скупштина града Бора, на седници одржаној 10. марта 
2020. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о давању сагласности на Програм рада Предшколске 

 установе ''Бамби'' Бор за 2020. годину 

 

I 

 Даје се сагласност на Програм рада 
Предшколске установе ''Бамби'' Бор за 2020. годину 
бр.150/2 од 17.1.2020. године, који је усвојио Управни 
одбор установе на седници одржаној 17.1.2020. године, 
под бројем 150/1.  

II 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
града Бора''. 
 

 Број: 022-9/2020-I 

 У Бору, 10. марта 2020. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

 

ПРЕДСЕДНИК,                              

     Драган Жикић, с.р. 
27 

На основу члана 40. став 1. тачка 62. Статута 
града Бора (''Службени лист града Бора'', бр. 3/19), 
Скупштина града Бора, на седници одржаној 10. марта 
2020. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Програм рада Центра за 
социјални рад „Бор“ за 2020. годину 

 

I 

 Даје се сагласност на Програм рада Центра за 
социјални рад „Бор“ за 2020. годину, који је усвојио 
Управни одбор Центра за социјални рад „Бор“ на 
седници одржаној  17.01.2020. године, под бројем 53-

06/3. 

II 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
града Бора ''. 
 

 Број: 022-12/2020-I 

 У Бору, 10. марта 2020. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА  БОРA 

 

ПРЕДСЕДНИК,                              

     Драган Жикић, с.р. 
 28 

На основу члана 40. став 1. тачка 62. Статута 
града Бора (''Службени лист града Бора'', бр. 3/19), 

Скупштина града Бора, на седници одржаној 10. марта 
2020. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Програм рада Туристичке  
организације ''Бор'' за 2020. годину 

 

I 

 Даје се сагласност на Програм рада Туристичке 
организације ''Бор'' за 2020. годину, који је усвојио 
Управни одбор Туристичке организације ''Бор'' на 
седници одржаној  20.01.2020. године, под бројем 26-

01/2020. 
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II 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу 
града Бора ''. 
 

 Број: 022-21/2020-I 

 У Бору, 10. марта 2020. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА  БОРA 

 

ПРЕДСЕДНИК,                              

     Драган Жикић, с.р. 
 29 

На основу члана 29. Закона о смањењу ризика 
од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама 
(’’Службени гласник РС’’ бр. 87/18) и члана 40. Статута 
града Бора ("Службени лист града Бора" бр. 3/19), 

Скупштина града Бора, на седници одржаној 10. марта 
2020. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Годишњег извештаја о раду Градског 
штаба за ванредне ситуације града Бора за 2019. 

годину  
 

I 

 Усваја се Годишњи извештај о раду Градског 
штаба за ванредне ситуације града Бора за 2019. годину. 
 

II 

Овај закључак објавити у "Службеном листу 
града Бора". 

Број: 217-8/2020-I 

У Бору, 10. марта 2020. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

 

                                             ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА, 

                                          Милан Стојановић, с.р. 
30 

На основу члана 29. Закона о смањењу ризика 
од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама 
(’’Службени гласник РС’’ бр. 87/18) и члана 40. Статута 
града Бора ("Службени лист града Бора" бр. 3/19), 

Скупштина града Бора, на седници одржаној 10. марта 
2020. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Годишњег плана рада Градског штаба за 

 ванредне ситуације града Бора за 2020. годину  
 

I 

 Усваја се Годишњи план рада Градског штаба 
за ванредне ситуације града Бора за 2020. годину. 
 

II 
Овај закључак објавити у "Службеном листу 

града Бора". 

 

Број: 217-9/2020-I 

У Бору, 10. марта 2020. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

      

                       ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,                         

                                Милан Стојановић, с.р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

31 

На основу члана 64. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/16), члана 
32. а у вези члана 66. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“ бр. 129/07, 83/14-др. закон, 
101/16-др.закон и 47/18) и члана 40. Статута града Бора 

(„Службени лист града Бора“, бр. 3/19) Скупштина града 
Бора, на седници одржаној 10. марта 2020. године, 
донела је  

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информације о степену усклађености 
планираних и реализованих активности из програма 

пословања јавних предузећа, друштва капитала и 
других облика организовања на који се примењује 
Закон о јавним предузећима а чији је оснивач град 
Бор за период 01.01.2019.год. до 31.12.2019.године 

 

I 

 Усваја се Информација о степену усклађености 
планираних и реализованих активности из програма 
пословања јавних предузећа, друштва капитала и других 
облика организовања на који се примењује Закон о 
јавним предузећима чији је оснивач град Бор за период 
01.01.2019.год. до 31.12.2019. године. 

 

II 

 Овај закључак објавити у „Службеном листу 
града Бора“. 

 

Број: 023-37/2020-I 

У Бору, 10. марта 2020. године          
 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА  
                                                   ПРЕДСЕДНИК,                                    

                                                     Драган Жикић, с.р. 
 32 

На основу члана 69. Закона о буџетском 
систему(“Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 

99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и члана 4. 

Одлуке о буџету града Бора за 2020.годину («Службени 
лист града Бора» бр. 37/2019),  градоначелник града Бора 
доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

1.Из средстава утврђених  Одлуком о буџету 
града Бора за 2020.годину («Службени лист града Бора» 
бр. 37/2019), у Разделу 5-Градска управа града Бора, 
Програм 0602 - Опште услуге локалне самоуправе, 
Програмска активност - 0009 - Текућа буџетска резерва, 
функција 160 - Опште јавне услуге некласификоване на 
другом месту, позиција 90 и економска 
класификација499121 -“Текућа резерва”, одобравајусе 
средства у износу од  280.000,00 динара Градској 
управи града Бора за Установу „Центар за културу 
града Бора“. 

2.Средства из става 1. овог решења распоређују 
се у оквиру Раздела5- Градска управа града Бора, Глава 
5.01.03 - Установа „Центар за културу града 
Бора“,Програма 1201 - Развој културе и информисања, 
Програмска класификација - 0002 - Јачање културне 
продукције и уметничког стваралаштва, функција 820 - 

Услуге културе, на позицију 292 и  економску 
класификацију  423 -  Услуге по уговору. 

3.О реализацији  овог решења стараће се 
Одељење за финансије и јавне набавке Градске управе 
Бор. 

4.Решење доставити:Градској управи града 
Бора, Одељењу за финансије и јавне набавке Градске 
управе Бор и архиви. 
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5.Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Бора „. 

О б р а з л о ж е њ е 
На основу исказане потребе Установе „Центар 

за културу града Бора“, потребно је обезбедити додатна 
средства за штампање плаката, флајера, позивница, 
публикација, каталога и билтена за програме који 
предстоје. 

Како средства за ову намену нису планирана у 
довољном обиму Предлогом финансијског плана 
Установе „Центар за културу града Бора“ за 2020.годину, 

а самим тим ни Одлуком о буџету града Бора за 
2020.годину, користити средства текуће буџетске резерве 
у износу од 280.000,00 динара. 

 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 
диспозитиву решења. 

 

Број: 401- 734 / 2020-II 

У Бору,  09.03.2020. године 
 

          ГРАДОНАЧЕЛНИК,  

      Александар Миликић, с.р. 
 

 

На основу члана 7. став 2. Одлуке о 
објављивању градских прописа и других аката и о 
издавању „Службеног листа града Бора“ („Службеени 
лист града Бора“, број 14/16), поткрале су се техничке 
грешке, те се даје следећа  

 

И С П Р А В К А 

У Правилнику о  платама и звањима запослених 
у Градској управи града Бора („Службени лист града 
Бора“, 3/20) у преамбули навођења правног основа код 
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе, ''Службени гласник РС'', 
уместо речи: број 21/1613/2017, 95/2018, 113/2017-др 
закон, 95/18-др. Закон и 86/2019-др. закон'', треба да стоје 
речи: број 21/16, 113/2017, 95/2018, 113/2017-др закон, 

95/18-др. закон и 86/2019-др. закон'' и код Уредбе о 
коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих 
и постављених лица и запослених у државним органима, 
‘’Службени гласник Републике Србије’’, уместо речи: 
број 44/2008-пречишћени текст, 2/2012, 113/2017-др 
закони и 23/2018'', треба да стоје речи: број 44/2008-

пречишћени текст, 2/2012, 113/2017-др закон, 23/2018, 
95/2018 - др. закон и 86/2019 - др. закон''. 

 

Редакција  “Службеног листа града Бора” 
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