
    

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА  БОРА 

 

ГОДИНА:   IV БРОЈ:  7 
22.  МАРТ 

2021. ГОДИНЕ 

ЦЕНА : 80 

ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:  

4.000 ДИНАРА 
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На основу чланa 46. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник РС―, бр. 72/09, 81/09-

испр., 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука 

УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 

145/14, 83/18, 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 19. 

марта 2021. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА 

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА 

ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ “ВЕ ЦРНИ ВРХ”  

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БОР 

 

Члан 1. 

 У називу Одлуке о изради Плана детаљне 

регулације подручја ветроелектране ―ВЕ ЦРНИ ВРХ‖ на 

територији града Бор (‗‘Службени лист града Бора‘‘ бр. 

9/20), реч: ‗‘БОР‘‘, замењују се речју: ‗‘БОРА‘‘. 

 

Члан 2. 

У члану 7. став 1. мења се и гласи: 

„Рок израде нацрта Плана је 12 месеци од дана 

ступања на снагу ове одлуке.― 

 

Члан 3. 

У члану 8. став 1. мења се и гласи: 

„Средства за израду Плана обезбеђује 

наручилац Плана ―CRNI VRH POWER― Д.О.О. Жагубица 

из Жагубице, ул. Пјотрковска бр. 4/7.― 

 

Члан 4. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Бора". 

 

Број: 350-51/2021-I 

 У Бору, 19. марта 2021. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА  

 

                   ПРЕДСЕДНИК, 

                                          Драган Жикић, 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, 101/2016. др закон и 47/18), члана 40.  

Статута града Бора („Службени лист града Бора―, бр. 

3/19) и тачке 5. Закључка Владе Републике Србије бр. 

023-6214/2020-I од 8. октобра 2020. године и бр. 023-

10192/2020-I од 10. децембра 2020. године, Скупштина 

града Бора,  на седници одржаној 19. марта 2021. године, 

донела је 

О Д Л У К У   

О  ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРИХВАТАЊУ УДЕЛА 

БЕЗ НАКНАДЕ У КАПИТАЛУ ПРИВРЕДНОГ 

ДРУШТВА „FULL PROTECT“ Д.О.О. БЕОГРАД 

 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о прихватању удела без накнаде у 

капиталу Привредног друштва „FULL PROTECT― Д.О.О. 

БЕОГРАД („Службени лист града Бора―, бр. 61/20), у 

члану 2. после става 1. додаје се став 2. који гласи:  

 „Прихватањем удела без накнаде у капиталу 

Привредног друштва „FULL PROTECT― Д.О.О. 

БЕОГРАД у својину града Бора, намирују се 

потраживања од Привредног друштва „FULL PROTECT― 

Д.О.О. БЕОГРАД утврђена Записником Пореске управе 

Филијале Савски венац број: службено/17-1 од 8. 

септембра 2017. године и опредељена Спецификацијом 

уступљених прихода јединицама  локалне самоуправе.― 

    

Члан 2. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу града Бора''. 

 

Број: 404-139/2021-I 

 

У Бору, 19. марта 2021. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

                                                    ПРЕДСЕДНИК, 

                                          Драган Жикић, 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 157. Закона о безебедности саобраћаја на путевима 

(„Службени гласник РС― бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - 

одлука УС, 55/14, 96/15 - др. закон, 9/16 - одлука УС, 

24/18, 41/18, 41/18 - др. закон, 87/18 и 23/19) и члана 40. 

Статута града Бора („Службени лист града Бора―, бр. 

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

марта 2021. године,  донела је 

 

О Д Л У К У  

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О КРЕТАЊУ ТЕРЕТНИХ 

ВОЗИЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БОРА 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о кретању теретних возила на 

територији града Бора („Службени лист града Бора―, бр. 

45/20 и 54/20), у члану 2. став 2. мења се и гласи: 

 „Ограничење из става 1. овог члана не односи 

се на:  

1. улицу Зелени булевар,  

2. улицу Николе Пашића до Аутобуске станице,  

3. улицу Тимочке дивизије, 

4. улицу Цара Лазара,ж 

5. улицу Саве Ковачевића, 

6. улицу Феликса Хофмана, 

7. улицу Алберта Ајнштајна, 

8. улицу Павла Междиновића, 

9. улицу Драга Чеха, 

10. улицу Исака Њутна, 

11. улицу Витомира Драгомировића, 

12. улицу Петра Кочића, 

13. улицу 7. јули и 
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14. државне путеве који пролазе кроз насељено 

место Бор.― 

Члан 2. 

У члану 3. став 1. мења се и гласи: 

 „Изузетно од члана 2. ове одлуке, Одељење за 

привреду и друштвене делатности – Послови саобраћаја, 

на образложен захтев заинтересованог физичког или 

правног лица, односно предузетника или 

пољопривредника, решењем може да одобри кретање 

теретном возилу или скупу возила чија највећа 

дозвољена маса прелази 12 тона за возила која користе у 

обављању своје делатности.― 

 

Члан 3.  

 Члан 4. брише се. 

 

Члан 4. 

 У члану 5. ст. 3., 4., 5., 6., 7. и 12 бришу се.  

Досадашњи ст. 8., 9., 10., 11., 13. и 14. постају 

ст. 3., 4., 5., 6., 7. и 8.  

Члан 5. 

 Члан 5а брише се. 

 

Члан 6. 

 Захтеви који су поднети до дана почетка 

примене ове одлуке решаваће се у складу са одредбама 

ове одлуке. 

Члан 7. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Бора―. 

 

Број: 344-61/2021-I 

 

У Бору, 19. марта 2021. године   

 

СКУПШТИНА ГРАДА  БОРА 

 

                                                     ПРЕДСЕДНИК, 

                                          Драган Жикић, 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 и 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 40. 

Статута града Бора, („Службени лист града Бора, бр. 

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

марта 2021. године, донела је 

 

О Д Л У К У  

O ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О РАДНОПРАВНОМ 

СТАТУСУ ЧЛАНОВА ГРАДСКОГ ВЕЋА  

ГРАДА БОРА 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о радноправном статусу чланова 

Градског већа града Бора (''Службени лист општине Бор'', 

бр. 12/13, 2/14, 18/14, 30/14, 11/15, 13/17, 28/17 и 23/18 и 

''Службени лист града Бора'' бр. 5/18 и 8/19), у члану 1. 

став 1. речи: ''Тамара Пауновић'' бришу се. 

 

Члан 2. 

Ову одлуку објавити у ''Службеном листу града 

Бора''. 

 

Број: 120-2/2021-I 

У Бору, 19. марта 2021. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА  БОРА 

  

                                                  ПРЕДСЕДНИК, 

                                          Драган Жикић, с.р.   
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Скупштина града Бора, на седници одржаној 12. 

марта 2021. 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, 95/18 и 153/20) и члана 

40. Статута града Бора (―Службени лист града Бора― бр. 

3/19), донела је  

О Д Л У К У 

O СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О 

УТВРЂИВАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ СЕ 

СМАТРАЈУ ДОБРИМА ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА И 

ДОБРИМА У ОПШТОЈ УПОТРЕБИ  ГРАДА БОРА 

И ПРЕДЛОГУ ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 

ПРЕНОС ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НА  

НЕПОКРЕТНОСТИМА КОЈЕ НЕ СЛУЖЕ 

ОБАВЉАЊУ РУДАРСКЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

Члан 1. 

Ставља се ван снаге Одлука о утврђивању 

непокретности које се сматрају добрима од општег 

инетреса и добрима у општој употреби града Бора и 

предлогу Влади Републике Србије за пренос права 

јавне својине непокретностима које не служе обављању 

рударске делатности („Службени лист града Бора'' бр. 

18/19).  

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу града Бора''. 

 

Број: 463-238/2021-I 

У Бору, 19. марта 2021. године   

 

СКУПШТИНА ГРАДА  БОРА 

 

                                                 ПРЕДСЕДНИК, 

                                          Драган Жикић, 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 

262. Закона о здравственој заштити („Службени гласник 

РС― бр. 25/19) и члана 40. Статута града Бора (''Службени 

лист града Бора'' бр. 3/19), Скупштина града Бора, на 

седници одржаној 19. марта 2021. године, донела је 

 

О Д Л У К У  

О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О 

ДОДЕЉИВАЊУ ИСКЉУЧИВОГ ПРАВА  

ДОМУ ЗДРАВЉА БОР,ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ 

ОПШТИНА БОР, ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ 

ПРУЖАЊА УСЛУГЕ МРТВОЗОРСТВА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОР  

 

Члан 1. 

Ставља се ван снаге Одлука о додељивању 

искључивог права Дому здравља Бор, чији је оснивач 

општина Бор, за обављање делатности пружања услуге 

мртвозорства на територији општине Бор (''Службени 

лист општине Бор'' бр. 9/15). 

 

Члан 2. 

        Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Бора― 

 

Број: 022-47/2021-I 

 У Бору, 19. марта 2021. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

 

                                   ПРЕДСЕДНИК, 

                                                Драган Жикић, с.р.           
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 7                                           

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 19. марта 2021. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Програм о изменама и 

допунама Програма  пословања Јавног комуналног 

предузећа „Топлана“ Бор за 2021. годину 

 

I 
Даје се сагласност на Програм о изменама и 

допунама Програма пословања Јавног комуналног 

предузећа „Топлана― Бор за 2021. годину који је донео 

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Топлана― 

Бор, на седници одржаној 09.03.2021. године, под бројем 

40/1-2021. 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

града Бора''. 

 

Број: 023-25/2021-I 

У Бору, 19. марта 2021. године                 

 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА    
                         

                                  ПРЕДСЕДНИК, 

                                          Драган Жикић, 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 19. марта 2021. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Програм о изменама и 

допунама Програма  пословања Јавног комуналног 

предузећа „3.октобар“ Бор за 2021. годину 

 

I 
Даје се сагласност на Програм о изменама и 

допунама Програма  пословања Јавног комуналног 

предузећа  „3. октобар― Бор за 2021. годину који је донео 

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „3. 

октобар― Бор, на седници одржаној 09.03.2021. године, 

под бројем 340. 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

града Бора''. 

 

Број:023-24/2021-I 

У Бору, 19. марта 2021. године                 

 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

 

                                                    ПРЕДСЕДНИК, 

                                          Драган Жикић, 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 19. марта 2021. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  Програм о изменама и 

допунама Програма  пословања  Јавног комуналног 

предузећа „Водовод“ Бор за 2021. годину 

 

I 
Даје се сагласност на Програм о изменама и 

допунама Програма  пословања Јавног комуналног 

предузећа  „Водовод― Бор за 2021. годину који је донео 

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод― 

Бор, на седници одржаној 09.03.2021. године, под бројем 

614/6. 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

града Бора''. 

 

Број: 023-26/2021-I 

У Бору, 19. марта 2021. године                 

 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

 

                                                            ПРЕДСЕДНИК, 

                                                Драган Жикић, 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 19. марта 2021. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  Програм о изменама и 

допунама Програма  пословања  Јавног комуналног 

предузећа за стамбене услуге ''Бор'' Бор  

за 2021. годину 

 

I 
Даје се сагласност на Програм о изменама и 

допунама Програма пословања Јавног комуналног 

предузећа за стамбене услуге „Бор― Бор за 2021. годину 

који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног 

предузећа „Водовод― Бор, на седници одржаној 

09.03.2021. године, под бројем 614/6. 

 

 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

града Бора''. 

 

Број: 023-30/2021-I 

У Бору, 19. марта 2021. године                 

 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

 

                                                    ПРЕДСЕДНИК, 

                                          Драган Жикић, с.р.                                                     

11 

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 19. марта 2021. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Програм о изменама и 

допунама Програма  пословања Јавног   

предузећа „Зоолошки врт“ Бор за 2021. годину 

 

I 
Даје се сагласност на Програм о изменама и 

допунама Програма  пословања Јавног предузећа 

„Зоолошки врт― Бор за 2021. годину који је донео 

Надзорни одбор Јавног предузећа „Зоолошки врт― Бор, 

на седници одржаној 09.03.2021. године, под бројем 

195/2021. 
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II 

Ово решење објавити у ''Службеном листу 

града Бора''. 

 

Број:022-39/2021-I 

У Бору, 19. марта 2021. године                 

 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

 

                                                    ПРЕДСЕДНИК, 

                                          Драган Жикић, с.р.    

12 

На основу члана 61. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС―, бр. 15/16 и 88/19) и члана 40. 

Статута града Бора („Службени лист града Бора―, бр. 

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

марта 2021. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  Програм о изменама и 

допунама  Програма  коришћења буџетске помоћи - 

субвенција  Јавног предузећа „ Зоолошки врт“ Бор за 

2021. годину 

 

I 
Даје се сагласност на Програм о изменама и 

допунама Програма  коришћења буџетске помоћи - 

субвенција  Јавног предузећа „Зоолошки врт― Бор за 

2021. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног 

предузећа „Зоолошки врт― Бор, на седници одржаној 

09.03.2021. године, под бројем 192/2021. 

 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

града Бора''. 

 

Број: 022-38/2021-I 

У Бору, 19. марта 2021. године                 

 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

 

                                                    ПРЕДСЕДНИК, 

                                           Драган Жикић, с.р. 

 13                                                  

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 19. марта 2021. године, 

донела је  

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Програм рада  

Народне библиотеке Бор за 2021. годину 

 

I 

 Даје се сагласност на Програм рада Народне 

библиотеке Бор за 2021. годину бр.19 од 14.1.2021. 

године, који је усвојио Управни одбор установе на 

седници одржаној 18.1.2021. године, под бројем 24. 

 

II 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу 

града Бора''. 

 

 Број: 022-9/2021-I 

 У Бору, 19. марта 2021. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

 

                                                    ПРЕДСЕДНИК, 

                                          Драган Жикић, с.р.                                                     

 

14 

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 19. марта 2021. године, 

донела је  

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Програм рада Музеја 

рударства и металургије ''Бор'' за 2021. годину 

 

I 

 Даје  се  сагласност на Програм рада Музеја 

рударства и металургије ''Бор'' за 2021.годину бр.28 од 

18.1.2021. године, који је усвојио Управни одбор 

установе на седници одржаној  20.1.2021.године, под 

бројем 37.  

II 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу 

града Бора''. 

 

 Број: 022-19/2021-I 

 У Бору, 19. марта 2021. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

 

                                                    ПРЕДСЕДНИК, 

                                          Драган Жикић, с.р.                                                     

 15 
На основу члана 44. став 2. Закона о култури 

(''Службени гласник РС'', бр.72/09, 13/16, 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 19. марта 2021. године, 

донела је  

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Програм рада Установе  

''Центра за културу града Бора'' за 2021. годину 

 

I 

 Даје  се  сагласност на Програм рада Установе 

''Центра за културу града Бора'' за 2021.годину бр.2-

I/2021 од 18.1.2021.године, који је усвојио Управни 

одбор установе на седници одржаној 20.1.2021.године, 

под бројем 4-V/2021.  

II 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу 

града Бора''. 

 

 Број: 022-13/2021-I 

 У Бору, 19. марта 2021. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

 

                                                    ПРЕДСЕДНИК, 

                                          Драган Жикић, с.р.       

 16                                          

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 19. марта 2021. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е  

о давању сагласности на Програм рада Установе  

Спортски центар ''Бор'' у Бору за 2021. годину 

 

I 

 Даје  се  сагласност на Програм рада Установе 

Спортски центар ''Бор'' у Бору за 2021. годину бр.80/2021 

од 18.1.2021. године, који је усвојио Управни одбор 
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установе на седници одржаној 18.1.2021.године, под 

бројем 87/2021. 

II 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу 

града Бора''. 

 

 Број: 022-11/2021-I 

 У Бору, 19. марта 2021. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

 

                                                    ПРЕДСЕДНИК, 

                                          Драган Жикић, с.р.      

                                               

17 

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

града Бора (''Службени лист града Бора'', бр.3/19), 

Скупштина града Бора, на седници одржаној 19. марта 

2021. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Програм рада Предшколске  

установе ''Бамби'' Бор за 2021. годину 

 

I 

 Даје се сагласност на Програм рада 

Предшколске установе ''Бамби'' Бор за 2021. годину, који 

је донео Управни одбор установе на седници одржаној 

20.1.2021. године,  под бројем 246/1.  

 

II 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу 

града Бора''. 

 

 Број: 022-12/2021-I 

 У Бору, 19. марта 2021. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

 

                                                    ПРЕДСЕДНИК, 

                                          Драган Жикић, с.р.  

 18 
На основу члана 40. став 1. тачка 62. Статута 

града Бора (''Службени лист града Бора'', бр.3/19), 

Скупштина града Бора, на седници одржаној 19. марта 

2021. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Програм рада Центра за  

социјални рад ''Бор'' за 2021. годину 

 

I 

 Даје се сагласност на Програм рада Центра за 

социјални рад ''Бор'' за 2021. годину, који је донео 

Управни одбор Центра за социјални рад ''Бор'' на седници 

одржаној 14.1.2021. године,  под бројем 72/06.  

 

II 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу 

града Бора''. 

 

 Број: 022-8/2021-I 

 У Бору, 19. марта 2021. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

 

                                                    ПРЕДСЕДНИК, 

                                          Драган Жикић, с.р.       

 

 

 

 

19 

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

града Бора (''Службени лист града Бора'', бр. 3/19), 

Скупштина града Бора, на седници одржаној 19. марта 

2021. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Програм рада Туристичке  

организације „Бор“ за 2021. годину 

 

I 

 Даје  се  сагласност на Програм рада 

Туристичке организације „Бор― за 2021. годину, који је 

усвојио Управни одбор Туристичке организације „Бор― на 

седници одржаној  19.01.2021. године, под бројем 63-

01/2021. 

II 

 Ово решење објавити у ''Службеном листу града 

Бора''. 

Број: 022-10/2021-I 

У Бору, 19. марта 2021. 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, 

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 19. 

марта 2021. године, донела је 

  
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног 

комуналног предузећа ''3. октобар'' Бор 

 

I 

Игор Митровић, дипломирани инжењер 

машинства, разрешава се дужности вршиоца дужности 

директора Јавног комуналног предузећа ''3. октобар'' Бор, 

даном који претходи дану ступања на рад директора 

именованог по спроведеном јавном конкурсу за избор 

директора, Јавног комуналног предузећа „3. октобар― 

Бор. 

II 

Ово решење  објавити у ''Службеном листу 

града Бора''. 

 

Број: 023-32/2021-I 

У Бору, 19. марта 2021. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

                                                    ПРЕДСЕДНИК, 

                                          Драган Жикић, с.р.     
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21 

На основу члана 24.  Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС― бр. 15/16 и 88/19), 

члана 32. а у вези члана 66. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС― бр. 129/07, 83/14 – 

др. закон и 101/16 – др. закон и 47/18), члана 40. Статута 

града Бора („Службени  лист града Бора― бр.3/19) и члана 

46. Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног 

предузећа „3.октобар― Бор са Законом о јавним 

предузећима („Службени  лист општине Бор― бр. 15/16) 

Скупштина града Бора, на седници одржаној 19. марта 

2021. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању директора Јавног комуналног  

предузећа „3. октобар“ Бор  

 

1. Именује се Игор Митровић, дипломирани 

инжењер машинства из Бора, за директора Јавног 

комуналног предузећа  „3. октобар― Бор, на период од 

четири године. 

2. Именовано лице је дужно да ступи на рад у 

року од осам дана од дана објављивања овог решења у 

„Службеном гласнику Републике Србије―. 

3. Ово решење је коначно. 

4. Решење објавити у „Службеном гласнику 

Републике Србије―, „Службеном листу града Бора― и на 

интернет страници града  Бора.  

 

О б р а з л о ж е њ е 
 Одредбама члана 24. Закона о јавним 

предузећима (''Службени гласник РС'' бр. 15/16 и 88/19), 

прописано је да директора јавног предузећа чији је 

оснивач јединица локалне самоуправе именује орган 

одређен статутом јединице локалне самоуправе, на 

период од четири године, а на основу спроведеног јавног 

конкурса. 

 Чланом 32. и 66. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС―, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 

101/16 – др. закон и 47/18) и чланом 40. Статута града 

Бора („Службени лист града Бора― бр. 3/19) прописано је 

да Скупштина града у складу са законом именује и 

разрешава директоре јавних предузећа.  

 Чланом 46. Одлуке о усклађивању пословања 

Јавног комуналног предузећа „3. октобар― Бор са 

Законом о јавним предузећима прописано је да директора 

јавног предузећа именује оснивач на период од четири 

године, а на основу спроведеног јавног конкурса  у 

складу са Законом. 

 Скупштина града Бора је на седници одржаној 

дана 20.11.2020. године донела Одлуку о спровођењу 

јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног 

предузећа „3. октобар― Бор ( „Службени лист града Бора― 

бр.54/20). Текст јавног конкурса објављен је у 

''Службеном гласнику РС'' бр.146 од 04.12.2020. године и 

у дневном листу „Српски телеграф― од 25.12.2020. 

године. Конкурс је био отворен 30 дана. У року је 

приспела само једна пријава кандидата Игора Митровића 

.  

 Комисија за избор директора јавних предузећа 

(у даљем тексту Комисија) чији је оснивач град Бор 

спровела је изборни поступак, у којем је учествовао један 

кандидат, а у складу са Уредбом о мерилима за 

именовање директора јавног предузећа („Службени 

гласник РС― бр.65/16 - у даљем тексту Уредба)  

  Део изборног поступка који се односи на знања 

кандидата из области: делатности за чије је обављање 

основано јавно предузеће и других делатности којима се 

предузеће бави, познавања прописа којима се уређује 

правни положај јавних предузећа и привредних 

друштава, прописа којима се уређују услови и начин 

обављања делатности од општег интереса, познавања 

области корпоративног управљања, познавање програма 

пословања јавног предузећа, унапређење рада и развоја 

јавног предузећа,  општих прописа о раду, вештине 

комуникације у међуљудским односима, спровела је 

Комисија усменом  провером кандидата. 

 Део изборног поступка који се односи на знање 

страног језика извршило је стручно лице  усменим путем. 

Резултати са квалификацијом знања достављени су 

Комисији. 

 Део изборног поступка који се односи на 

вештине аналитичког резоновања и логичког 

закључивања,вештине руковођења, организационих 

способности, стратешког планирања и управљања, и 

вештине управљања ресурсима извршило је стручно лице 

писаним путем. Резултати са квалификацијом знања 

достављени су Комисији. 

 Део изборног поступка који се односи на 

познавање рада на рачунару извршило је стручно лице 

провером практичног рада на  рачунару. Налаз са 

квалификацијом достављен је Комисији. 

 На основу свих резултата Комисија је саставила 

ранг листу кандидата, на којој је прворангирани и једини  

кандидат Игор Митровић добио просечну оцену (2,93) – 

у потпуности задовољава. 

 Наведену ранг листу са записником о изборном 

поступку Комисија је доставила  Одељењу за привреду и 

друштвене делатности Градске управе Бор. 

 Одељење за привреду и друштвене делатности 

Градске управе Бор припремило је предлог Решења и 

доставља га са Ранг листом и записником Скупштини 

града на разматрање и усвајање. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 

овог решења може се покренути управни спор, тужбом, у 

року од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се 

предаје Управном суду у Београду непосредно или преко 

поште.  

 

Број: 023-33/2021-I 

У Бору, 19. марта 2021. године  

 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА     

 

                                                    ПРЕДСЕДНИК, 

                                          Драган Жикић, с.р.                                                   

22 

На основу члана 45. Закона о култури 

(''Службени гласник РС'', бр.72/09, 13/16, 30/16 – испр. и 

6/20) и члана 40. Статута града Бора (''Службени лист 

града Бора'', бр.3/19), Скупштина града Бора, на седници 

одржаној 19. марта 2021. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу председника Надзорног одбора 

Mузеја рударства и металургије ''Бор'' у Бору 

 

I 

 Разрешава се Иван Владић дужности 

председника Надзорног одбора Mузеја рударства и 

металургије ''Бор'' у Бору, представник оснивача. 

 

II 

Ово решење објавити у ''Службеном листу 

града Бора''.  

 

Број: 022-128/2020-I 

У Бору, 19. марта 2021. године  

 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

                                                    ПРЕДСЕДНИК, 

                                          Драган Жикић, с.р.             
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На основу члана 45. Закона о култури 

(''Службени гласник РС'', бр.72/09, 13/16, 30/16 – испр. и 

6/20) и члана 40. Статута града Бора (''Службени лист 

града Бора'', бр.3/19), Скупштина града Бора, на седници 

одржаној 19. марта 2021. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању председника Надзорног одбора 

Mузеја рударства и металургије ''Бор'' у Бору 

 

I 

 Именује се Радиша Петковић за председника 

Надзорног одбора Mузеја рударства и металургије  ''Бор'' 

у Бору, представник оснивача. 

 

 

II 

Мандат именованом траје до истека мандата 

Надзорног одбора који је именован Решењем број:022-

176/2018-I  од 20.8.2018. године (''Службени лист града 

Бора'', бр.5/18). 

III 

Ово решење објавити у ''Службеном листу 

града Бора''.  

 

Број: 022-46/2021-I 

У Бору, 19. марта 2021. године  

 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

 

                                                    ПРЕДСЕДНИК, 

                                          Драган Жикић, с.р.    

 24                                              

На основу члана 29. став 1. тачка 3) и члана 41. 

став 1. тачка 4) Закона о смањењу ризика од катастрофа и 

управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник 

РС―, број 87/18) и члана 40. став 1. тачка 48) Статута 

града Бора („Службени лист града Бора―, бр. 3/19), 

Скупштина града Бора, на седници одржаној 19. марта 

2021. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о измени Решења о образовању Градског штаба 

за ванредне ситуације града Бора 

 

I 

 У Решењу о образовању Градског штаба за 

ванредне ситуације града Бора („Службени лист града 

Бора―, бр. 34/19, 31/20 и 2/21), у тачки II реч: ‗‘Лукић‘‘, 

замењује се речју: ‗‘Вукић‘‘.  

 

II 

Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Бора―. 

 

Број: 217-15/2021-I 

У Бору, 19. марта 2021. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

 

                                                    ПРЕДСЕДНИК, 

                                          Драган Жикић, с.р.       
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На основу чланa 107. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник РС―, бр. 72/09, 81/09-

испр., 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука 

УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 

145/14, 83/18, 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 19. 

марта 2021. године, донела је 

  
Р Е Ш Е Њ Е  

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ 

КОМИСИЈЕ ЗА УРБАНУ КОМАСАЦИЈУ 

 

I 

У Решењу о образовању Комисије за урбану 

комасацију („Службени лист општине Бор― бр. 24/18 и 

„Службени лист града Бора― бр. 61/20), у тачки I став 1. 

подтачка 3. мења се и гласи: 

„3. Драган Јеленковић, просторни планер, 

запослен у Градској управи града Бора, члан;  

 - Бранкица Траиловић Богдановић, 

дипломирани правник, запослена у Градској управи 

града Бора, заменик члана;―.   

 

 

 II 

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 

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

 

Број: 020-7/2021-I 

У Бору, 19. марта 2021. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

 

                                                    ПРЕДСЕДНИК, 

                                          Драган Жикић, с.р.      

 26                                               

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) и члана 40. 

Статута града Бора (''Службени лист града Бора'', 

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

марта 2021. године,  донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Статут о допуни Статута 

Туристичке организације ''Бор'' у Бору 

 

I 
Даје се сагласност на Статут о допуни Статута 

Туристичке организације ''Бор'' у Бору, који је донео 

Управни одбор Туристичке организације ''Бор'' у Бору на 

седници одржаној 8. марта 2021. године, под бројем 145-

03/2021. 

II 

Ово решење објавити у ''Службеном листу 

града Бора''. 

 

Број: 110-1/2021-I 

У Бору, 19. марта 2021. године  

 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

 

                                                    ПРЕДСЕДНИК, 

                                          Драган Жикић, с.р.    
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На основу члана 40. Статута града Бора 

(„Службени лист града Бора―, бр. 3/19), Скупштина града 

Бора, на седници одржаној 19. марта 2021. године, 

донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цена 

услуга Туристичке организације „Бор“ у Бору 

 

I 

Даје се сагласност на Одлуку о утврђивању 

цена услуга Туристичке организације „Бор―, коју је донео 

Управни одбор Туристичке организације „Бор― у Бору, 

на седници одржаној 8. марта 2021. године под бројем 

147-03/2021 и то: 

   

1.Појединачна цена улазнице за обилазак 

Лазареве пећине …......................................................300,00 

2.Појединачна цена улазнице за обилазак 

Лазареве пећине за организоване групе ученичких и 

студентских екскурзија ……………..........................250,00 

3.Појединачна цена улазнице за обилазак 

Лазареве пећине за госте хотела „Језеро―- Борско језеро 

……................................................................................250,00 

4.Цена појединачне улазнице за групни 

обилазак пећине Верњикица ……………………......700,00 

5.Појединачна цена изнајмљивања бицикла на 1 

сат .................................................................................200,00 

6. Појединачна цена изнајмљивања бицикла на 

4 сата ……………………….........................................700,00 

7. Појединачна цена изнајмљивања бицикла на 

24 сата ………………………….…...........................1.200,00 

8.Закуп штанда (кућице) на месечном нивоу 

…………………………………………….................3.100,00 

9. Закуп штанда (кућице) на недељном нивоу 

…………………………………………….................1.000,00 

10. Изнајмљивање сале за састанке без опреме 

по сату ……………………………...........................2.000,00 

11. Изнајмљивање сале за састанке са опремом 

по сату ………………………......................…….....3.000,00 

 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

града Бора''. 

 

Број: 022-37/2021-I 

У Бору, 19. марта 2021. године                 

 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА       
 

                                                    ПРЕДСЕДНИК, 

                                          Драган Жикић, с.р.                                                     

      28 

На основу члана 64. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС― бр. 15/16 и 88/19), 

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 19. марта 

2021. 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 01.01.2020.год. до 31.12.2020.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 

01.01.2020.год. до 31.12.2020. године. 

 

II 
 Овај закључак објавити у „Службеном листу 

града Бора―. 

 

Број: 023-34/2021-I 

У Бору, 19. марта 2021. године                 

 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА  
 

                                                    ПРЕДСЕДНИК, 

                                          Драган Жикић, с.р.      

       29 

На основу члана 41. Закона о запошљавању и 

осигурању за случај незапослености („Службени гласник 

РС― бр.36/09, 38/15, 113/17 и 113/17-др. закон) и члана 

40. Статута града Бора („Службени лист града Бора― бр. 

3/19), уз прибављено мишљење Локалног савета за 

запошљавање бр. 06-29/2021-I од 2. марта 2021. године, 

Скупштина града Бора, на седници одржаној 19. марта 

2021. године, донела је  

 

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН 

О ИЗМЕНАМА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА 

ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА БОРА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

 

I 

У Локалном акционом плану запошљавања 

града Бора за 2021. годину („Службени лист града Бора― 

бр. 2/21), у глави V ПРИОРИТЕТИ И МЕРЕ ЗА 2021. 

годину, у ТАБЕЛИ ПРИОРИТЕТА, МЕРА И 

АКТИВНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛАПЗ БОР у тачки 

1. подтачка 1.2.2. речи: ''Радна пракса'' замењују се 

речима: ''Стручна пракса''. 

У глави VI – ФИНАНСИРАЊЕ 

ПРИОРИТЕТНИХ АКТИВНИХ МЕРА, у тачки 3. речи: 

''Програм радне праксе'' замењују се речима: ''Програм 

стручне праксе''. 

У глави VI – ФИНАНСИРАЊЕ 

ПРИОРИТЕТНИХ АКТИВНИХ МЕРА, у ТАБЕЛИ 

ФИНАНСИРАЊА ПРИОРИТЕТНИХ МЕРА ЗА 2021. 

годину, у тачки 2. речи: ‗‘Радна пракса‘‘ замењују се 

речима: ‗‘Стручна пракса‘‘. 

 

II 

Локални акциони план објавити у „Службеном 

листу града Бора―.   

 

Број: 10-6/2021-I  

 У Бору, 19. марта 2021. године   

 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

 

                                                    ПРЕДСЕДНИК, 

                                          Драган Жикић, с.р.                                                     
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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), члан 40. Статута града Бора („Службени лист града Бора― бр. 3/19), Одлука о буџету града 

Бора за 2021. годину, (‗'Службени лист града Бора‖ бр. 59/20), и Решења о давању претходне сагласности на Предлог 

програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2021. годину 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 320-00-00522/2021-09 од 27. јануара 2021. године, 

Скупштине града Бора, на седници одржаној 19. марта 2021. године, донела је 

 

П Р О Г Р А М  

ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ  

РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД БОР ЗА 2021.ГОДИНУ 

 

          I ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА  

 

 

Анализа постојећег стања 

 

Географске и административне карактеристике:  

Територија града Бора налази се у централном делу североисточне Србије. Настала је на месту села 

Бор, у долини Борске реке. Град Бор се карактерише индустријском производњом - производњом бакра и 

капацитетима за прераду бакра. Почетак рударства на подручју града Бора датира од 1902. године када је 

откривено велико налазиште руде. Већ наредне 1903. године Ђорђе Вајферт, српски индустријалац немачког порекла, 

добија право да окопава и прерађује руду у наредних 50 година. Упоредо са отварањем рудника граде се и погони за 

флотацију и прераду бакра. Са првом потпаљеном гомилом руде почињу проблеми са сумпор-диоксидом, деградација 

земљишта и угрожавање животне средине. Из руде се експлоатише свега неколико процената племенитих 

метала а све остало је јаловина која загађује животну средину. Одатле је и специфичност борске општине као 

индустријског басена који је имао директан утицај на пољопривредну производњу која се развијала на подручју 

града Бора. Подручје града Бора је изложено таквом утицају руже ветрова да је практично подељено на подручја 

где је земљиште изложено дејству рударских агенаса, а то су: К.О. Бор I, К.О. Бор II, К.О. Оштрељ, К.О. Кривељ, 

К.О. Слатина, К.О. Доња Бела Река и на катастарске општине где ружа ветрова није имала већи утицај, те земљиште 

није у већем степену изложено дејству рударских агенаса.  

Интензиван развој басена Бор имао је значајан утицај и на развој пољопривредне производње. Многи 

запослени радници у Бору су истовремено и пољопривредни произвођачи те су били у могућности да улажу у 

своја пољопривредна газдинства. За бржи рурални развој града Бора неопходно је предузети низ мера које би за 

циљ имале развој пољопривреде као и инфраструктуре, а поготово враћање младих на село. Локална самоуправа је 

од кључног значаја за рурални развој који се односи на: изградњу локалних путева за повезивање сеоских месних 

заједница са градском средином, укључивање села у систем организованог управљања комуналним отпадом,  

пружање подршке за образовање и едукацију младих, изградњу спортских објеката по селима, технолошки 

развој пољопривредне производње и стручно образовање пољопривредних произвођача. Овим активностима би 

се побољшали услови живота у руралној средини. Важна мера развоја пољопривреде је укрупњавање 

пољопривредних површина спровођењем комасације.  

Развојем партнерства јавног и приватног сектора, створили би се услови бржег развоја пољопривреде 

и унапређења живота на селу. Техничко-технолошка опремљеност сектора пољопривреде захтева  значајније 

инвестиције у модернизацију производње пољопривредних газдинстава, модернизацију опреме, технологије и 

јачање партерства са удружењима и организацијама произвођача.  

Већи део територије је брдско-планински. Припада сливу Тимока, односно Дунава. Град Бор припада 

Борском округу. Веза са главним путним правцем - аутопут Е-75 (Београд - Скопље) је могућа преко 4 путна 

правца, и то: пут преко Бољевца и Параћина дужине 87 км; пут преко Зајечара, Књажевца и Ниша дужине 150 

км; пут преко Жагубице, Кучева и Пожаревца дужине око 158 км и пут преко Заграђа и Милошеве куле дужине 

око 205 км. Западни део територије града припада планинском комплексу Јужног Кучаја. Источни део захватају 

планине: Стол, Мали и Велики Крш, Дели Јован и Горњанска висораван. Шумско земљиште захвата 43.098 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 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 
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максимум у зимским месецима и минимум лети (јули, август). Средња годишња температура износи 10,1 степен, а 

могућа колебања крећу се у границама од 9,0 до 11, 9 степени што ово подручје, према топлотним ознакама климе, 

сврстава у умерено топлу климатску зону. Бор са својом околином припада Карпатско-балканском простору 

источне Србије, који обухвата планинске терене између Дунава на северу, Црног Тимока на југу, планинских венаца 

Кучаја, Бељанице и Хомоља на западу и Дели Јована на истоку. Северни део општине захвата планина Велики Крш, 

а југоисточно планина Малиник. Према Условима за заштиту природе и животне средине који је Завод за заштиту 

природе Србије дао у поступку израде ПП града Бора наведено је да су на територији града Бора евидентирана следећа 

природна добра: -палеовулканска купа Тилва Њагра код Борског језера -Брестовачка бања са термоминералним 

водама и непосредном околином која је општинском одлуком заштићена као културно амбијентална целина.  

Заштићено природно добро је Споменик природе "Лазарев кањон", на површини од 1.755 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 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 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. 
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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 xа Основно обележје демографских кретања града Бора је 

низак природни прираштај, који не омогућава ни просту репродукцију становништва. У периоду 2002-2011. стопа 

природног прираштаја има негативан тренд што указује на проблем депопулације, односно "беле куге". Промене у 

броју становника по појединим старосним групама у међупописном периоду 2002-2011. указују на интензиван 

процес старења становништва, па је тако контингент становништва старости изнад 65 година повећао учешће у 

укупној популацији са 14% на 16,25% (са 7.796 на 7.899 становника), док се учешће младог становништва 

смањује. Просечна старост становништва износи 41,85 година што град Бор сврстава у категорију градова дубоке 

старости становништва. Очекивано трајање живота деце рођене у периоду 2009-2011. година указује да ће женска 

популације града Бора доживети 76 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 тeриторији 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 

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 
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саобраћајнице су у дужини до око 74 км под асфалтом а остатак је под туцаником. Локални путеви су дужине до 

49 км под асфалтом, 45 км од земљаног материјала, а остатак под туцаником. Сеоски путеви су под асфалтом у 

дужини од 50 км, 60 км под туцаником, а остатак је од земљаног материјала. Локална самоуправа значајна средства 

улаже у инфраструктуру, тако да сваке године асфалтира део локалних путева, градских и сеоских улица, уређују се 

некатегорисани пољски и атарски путеви, у циљу обезбеђења што бољих услова за живот у сеоским срединама.  

Електрична енергија  

Веома су чести проблеми у снабдевању - прекиди, променљива фреквенција, ниска волтажа. Због 

лошег стања ЕЕ мреже на ниском напону, а у недостатку материјалних средстава јављају се прекиди у 

снабдевању електричне енергије на ваздушним и кабловским изводима. Обзиром да се снабдевање електричне 

енергије у борској општини обавља из мреже ЕПС то је промена фреквенције у мрежи борске дистрибуције 

условљена системским поремећајима у ЕПС и као таква је стабилна. Разуђеност мреже и неадекватан пресек 

проводника од трафостаница до потрошача утиче да потрошач нема квалитетан напон. Обављају се редовне  

годишње ревизије и ремонти у складу са ТП ЕПС-а, а поред тога и ванредне у хаваријским условима. Јавна расвета 

Површина покривена системом јавне расвете у граду износи око 85%. Површина покривена системом јавне  расвете 

у селима износи око 75%. Основни недостаци система јавне расвете су дотрајала опрема и несистематско и 

неефикасно сервисирање и одржавање. Будуће активности би се ослањале на: смањењу потрошње електричне 

енергије, замену живиних сијалица и светиљки натријумовим одговарајуће сјајности,знатно мање снаге и 

дужег века трајања; уступањем делова радова на одржавању и сервисирању система лицима која би показала 

веће интересовање како би се избегао положај монопола једног извођача (дистрибутер електричне енергије, а по 

важећем Закону о комуналним делатностима), а конкуретност и заинтересованост за квалитетним сервисирањем би 

добило свој пунији значај повећањем ефикасности рада система и уштедом кроз услуге и потрошњу електричне 

енергије. У циљу смањења потрошње електричне енергије, изведени су радови радови на замени постојеће јавне 

расвете - 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 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:  
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-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)  

- 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 ливено-гвоздених, челичних и азбест-цементних цеви.  

Пречишћавање воде за пиће је дезинфекција која се врши хлорисањем-аутоматски процес који се спроводи у 

зависности од протока и квалитета воде. 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 финансијску помоћ ЕУ завршена су 3 капитална инфраструктурна пројекта и то: пројекат изградње 

сеоских водовода у четири села; пројекат замене, односно реконструкције примарне водоводне мреже у граду, пројекат 

изградње фекалне канализације у насељима Кучајна и Чока Боролуј у северном старом делу града. У 2020. години 

урађена је реконструкција водоводне мреже у дужини од 800 метара.  

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 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 мутноће 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 система у граду. 

Канализациона мрежа је већим делом сепаратна 83 % а мањим делом комбинована 17 %. Највећи профили су за 

атмосферску 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 
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директно улива у градски колектор, а одатле у Борску реку што изазива велико загађење . У насељу Бањско Поље 

постоји биодиск за пречишћавање комуналне воде капацитета 1000 ЕЈ, а на Борском језеру постоји фекална 

пумпна станица на којој се врши примарно препумпавање отпадне воде.  

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.  

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 преко ЈКП "3. октобар" Бор организује чишћење дивљих депонија и у тим акцијама се месечно извезе око 

1260 м3 отпада. Град Бор поседује Локални еколошки акциони план, који спроводи Канцеларија за заштиту 

животне средине Градске управе града Бора, а Усвојен је и Локални план управљања отпадом за територију града 

Бора (2010-2020. год.) Проблем комуналног и индустријског отпада у граду Бору је значајан, с обзиром да није било 

контроле и планских активности на уређењу постојећих зона за одлагање отпада. Главни и највећи извор чврстог 

комуналног отпада у граду Бору су домаћинства, а значајни део се продукује и у комерцијалном сектору- 

предузећима и установама, на јавним површинама и једним делом у индустрији. Посматрајући цео тимочки регион 

може се рећи да је рударство највећи извор чврстог отпада. За бригу и транспорт чврстог комуналног отпада на 

територији града Бора, задужено је ЈКП „3.октобар" Бор. Корисници услуга су практично сви грађани Бора, сви 

привредни субјекти, установе и предузетници. Покривеност града услугама сакупљања је око 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 2020. године, на територији града Бора 

евидентирано је 45 дивљих депонија, од чега је 12 у граду и 33 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, 

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 
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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 SERBIA ZIJIN 

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.  

Борска река је мртва, тј. у њој нема живих организама. Обала исте (у просеку десетак метара са сваке стране 

реке) је јако затрована и она је без вегетације или са јако ретком вегетацијом, како у погледу броја биљака тако и у 

погледу броја врста. Борска река се улива у Тимок.  

Загађења пољопривредног земљишта дешавају се и услед стварања дивљих депонија смећа; коришћења 

неадекватних септичких јама и неисправности уређаја за пречишћавање фекалних вода- биодискова; бацања, 

закопавања и спаљивања празних амбалажа од средстава за заштиту биља и издувних гасова моторних возила 

и пољопривредне механизације. Плодне пољопривредне површине постепено се смањују и услед урбаног развоја 

(ширење насеља, саобраћајница, гробаља и др.). Око 70% пољопривредног земљишта је у мањем или већем 

степену кисело (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 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 
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(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. 

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. 

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 
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репроматеријалом. Постојећа локална удружења говедара и произвођача/сакупљача лековитог биља такође су на 

ниском степену производње, организовања и тржишног наступања (врло скроман обим производње, аматерски однос 

према раду, незапаженост на тржишту). Известан напредак у раду примећује се код пчеларских удружења, која често 

одржавају предавања за своје чланове, организују продајне изложбе својих производа и чији чланови однедавно пакују 

мед у квалитетну и препознатљиву амбалажу Савеза пчеларских организација Србије. 

Трансфер знања и информација:  

Гашењем Центра за пољопривредна и технолошка истраживања из Зајечара (ранији назив Институт за 

пољопривреду Зајечар) пре 10-ак година, пољопривредници из Бора и региона остали су без важне саветодавне 

службе, која је осим едукације на терену (углавном у виду предавања), сваке године у свом седишту одржавала 

саветовања о пролећној и јесењој сетви, као и Дан поља, где су пољопривредници могли видети огледе, тј. како се 

гаје и успевају различите сорте и хибриди пољопривредних култура у локалу. Тренутно, територију града Бора од 

стручних служби покрива једино Пољопривредна саветодавна и стручна служба Неготин, чији нам се капацитет чини 

недовољним за потребан ниво едукације (првенствено у смислу квантитета, тј. едукације су квалитетне, али недовољно 

честе) пољопривредника у Бору. Повремено, предавања из области пољопривреде организују локална удружења 

пољопривредника, првенствено пчелари, који ангажују локалне и предаваче са стране. Са друге стране, постоји 

неколико емисија о аграру на различитим телевизијским станицама, које се емитују седмично, а у порасту је и 

коришћење интернета за едукацију/информисање, првенствено међу млађом популацијом. Одређену саветодавну помоћ 

дају и радници у пољопривредним     и ветеринарским апотекама, приватни ветеринари, као и дипломирани инжењери 

пољопривреде запослени у Градској управи града Бора.  

 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА И ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА  

Табела 1. Мере директних плаћања 

 

Редни 

број 

 

Назив 

мере 

 

Шифра 

мере 

Планирани буџет 

за текућу годину 

без пренетих 

обавеза (у РСД) 

Износ подстицаја 

по јединици мере 

(апсолутни износ 

у РСД) 

Износ 

подстицаја по 

кориснику (%) 

(нпр. 30%, 50%, 

80%) 

Максимални  износ 

подршке по 

кориснику (ако је 

дефинисан) (РСД) 

 

Пренете 

обавезе 

1 Регреси 100.1 3.000.000,00 2.500,00 100 0,00 0,00 

 УКУПНО  3.000.000,00   

 

Табела 2. Мере кредитне подршке 

 

Редни 

број 

 

Назив 

мере 

 

Шифра 

мере 

Планирани буџет 

за текућу годину 

без пренетих 

обавеза (у РСД) 

Износ постицаја 

по јединици мере 

(апсолутни износ 

у РСД) 

Износ 

подстицаја по 

кориснику (%) 

(нпр. 30%, 50%, 

80%) 

Максимални износ 

подршке по 

кориснику (ако је 

дефинисан) (РСД) 

 

Пренете 

обавезе 

        

 УКУПНО     

 

Табела 3. Мере руралног развоја 

 

 

Редни 

број 

 

 

Назив мере 

 

 

Шифра 

мере 

 

Планирани буџет 

за текућу годину 

без пренетих 

обавеза (у РСД) 

Износ 

подстицаја по 

кориснику  

(%) (нпр. 

30%, 

50%, 80%) 

Максимални износ 

подршке по 

кориснику (ако је 

дефинисан) (РСД) 

 

 

Пренете 

обавезе 

 

1 

Инвестиције у физичку 

имовину пољопривредних 

газдинстава 

 

101 

 

13.150.000,00 

 

60 

 

100.000,00 

 

0,00 

2 Управљање ризицима 104 1.500.000,00 100 0,00 0,00 

3 Одрживо коришћење 

пољопривредног земљишта 

201.1 350.000,00 100 0,00 0,00 

 

4 

Унапређење економских 

активности на селу кроз 

подршку непољопривредним 

активностима 

 

302 

 

1.000.000,00 

 

60 

 

200.000,00 

 

0,00 

 УКУПНО  16.000.000,00  
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Табела 4. Посебни подстицаји 

 

Редни 

број 

 

 

Назив мере 

 

Шифра 

мере 

Планирани буџет 

за текућу годину 

без пренетих 

обавеза (у РСД) 

Износ 

постицаја по 

јединици мере 

(апсолутни 

износ у РСД) 

Износ 

подстицаја по 

кориснику 

(%) (нпр. 30%, 

50%, 

80%) 

Максимални  износ 

подршке по 

кориснику (ако је 

дефинисан) (РСД) 

 

Пренете 

обавезе 

 

 

1 

Подстицаји за 

промотивне 

активности у 

пољопривреди и 

руралном развоју 

 

 

402 

 

 

500.000,00 

 

 

0,00 

 

 

100 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 УКУПНО  500.000,00   

 

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

посебних подстицаја 

 

 

Редни 

број 

 

 

Назив мере 

 

 

Шифра 

мере 

Планирани буџет 

за текућу годину 

без пренетих 

обавеза (у РСД) 

Износ 

постицаја по 

јединици 

мере 

(апсолутни 

износ у РСД) 

Износ 

подстицаја по 

кориснику 

(%) (нпр. 

30%, 50%, 

80%) 

Максимални 

износ подршке 

по кориснику 

(ако је 

дефинисан) 

(РСД) 

 

 

Пренете 

обавезе 

 

 

 

1 

Суфинансирање 

трошкова 

ветеринарских услуга, 

контроле варое, 

испитивање меда и 

производа од меда и 

набавке лекова и 

прихране за пчеле 

 

 

 

601 

 

 

 

500.000,00 

 

 

 

0,00 

 

 

 

60 

 

 

 

10.000,00 

 

 

 

0,00 

 УКУПНО  500.000,00   

 

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) 

20.000.000,00 

Планирана средства за директна плаћања 3.000.000,00 

Планирана средства за кредитну подршку 0,00 

Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја 16.000.000,00 

Планирана средства за посебне подстицаје 500.000,00 

Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, 

кредитне подршке и у оквиру мера руралног развоја 

500.000,00 

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. 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, 
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огласним таблама месних канцеларија и месних заједница Брезоник и Брестовачка бања (градске месне заједнице у 

којима постоји пољопривредна производња), евентуално и у локалном листу. Информације ће моћи да се добију и у 

Градској управи, у канцеларији за пољопривреду (6.спрат, број 64) током радног времена и путем телефона 030/423-

255 локал 164. Конкурс ће трајати најмање месец дана. Обавештавање јавности о постојању конкурса обављаће се 

путем локалних/регионалних електронских медија у виду оглашавања, саопштења и гостовања у програму, као и 

одржавањем презентација/трибина у селима града Бора. 

Мониторинг и евалуација:  

Комисија за спровођење конкурса пратиће реализацију програма, односно утрошак предвиђених средстава. 

На терену ће вршити контролу, односно записнички ће констатовати реализацију и наменску употребу 

субвенционисаних инвестиција.  

II ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА 

 

2.1. Назив и шифра мере: 100.1 Регреси 

 

2.1.1. Образложење: У складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (Сл. гласник РС 10/13, 

142/14, 103/15 и 101/16), АП и ЈЛС могу да утврђују мере које се односе на директна плаћања за премију осигурања за 

усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње, као и регресе за репродуктивни материјал и то за 

вештачко осемењавање. Ова мера је у складу са националном Стратегијом пољопривреде и руралног развоја 2014.- 

2024. Обзиром да је број говеда 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 

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). 

 

2.1.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: Ова мера је у складу са 

Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју и Националним програмом за пољопривреду за 

период 2018-2020 године. 

 

2.1.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници су физичка лица регистрована у Регистру 

пољопривредних газдинстава у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју. 

 

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

економској одрживости улагања 

 

2.1.6. Општи критеријуми за кориснике: Да је уписан у  Регистар  пољопривредних  газдинстава  у складу са 

Правилником о начину и условима уписа и вођења регистра пољопривредних газдинстава, да  има активни статус, да је 

седиште на територији града Бора, 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, за захтеве поднете у периоду од објављивања јавног позива до 

15.12. 2021.године. 

2.1.8. ЛИСТА ИНВЕСТИЦИЈА У ОКВИРУ МЕРЕ: 

Шифра инвестиције Назив инвестиције 

100.1.1 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 

 

2.1.9. Критеријуми селекције: 

Редни број Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 

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

средстава редом пристизања захтева. 

не  

 

2.1.10. Интензитет помоћи: Укупан износ регреса за репродуктивни материјал- вештачко осемењавање 

говеда износи 3.000.000 динара, а износ по приплодном грлу до 2.500,00 динара, односно до 100% цене осемењавања. 

 

2.1.11. ИНДИКАТОРИ/ПОКАЗАТЕЉИ: 
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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 9 месеци од дана 

испостављања рачуна за извршено вештачко осемењавање говеда, након чега се не може остварити право на ову 

субвенцију. Захтеви се подносе Градској управи града Бора од дана објављивања јавног позива до 15.12.2021. године. 

Уз захтев (образац се може преузети на писарници Градске управе града Бора или са званичног сајта града Бора) се 

подноси следећа документација: 1)    извод из Регистра пољопривредних газдинстава (подаци о пољопривредном 

газдинству-фотокопија) или евентуално потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава 

(фотокопија; само у случају да је у пасошу за говеда уписано име носиоца Регистрованог пољопривредног газдинства) из  

текуће године, евентуално из претходне године у случају да је захтев поднет пре истека рока за обнову регистрације 

пољопривредног газдинства у текућој години; 2) доказ о власништву над грлом које је вештачки осемењено 

(фотокопија обе стране пасоша 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 9 месеци. 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. 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 у смислу производње меса, а доминира традиционални систем узгоја. Фарме које производе месо 

нису специјализоване, не користе правилно пашњаке и квалитет искоришћења сточне хране није 

задовољавајући. Интервенције у оквиру ове мере ће бити усмерене на подршку сектору како би се повећао број 

квалитетних приплодних оваца, а тиме повећала и производња квалитетног приплодног подмладка и производња 

производа овчарства. Сектор - Воће, грожђе, поврће и цвеће Укупна површина града Бора је 85348 ха, од чега 

пољопривредно земљиште чини 39293 ха (46 %). Структуру биљне производње сеоског подручја града Бора 

карактерише велика хетерогеност, производи се махом за сопствене потребе и мањим делом за тржиште, што је 

последица уситњености сеоског поседа, недовољне едукације и недовољне примене 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 
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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 грлу; подстицање 

производње квалитетног приплодног подмладка, као и повећање бројног стања у сточарству и укрупњавање газдинства 

која се баве сточарском производњом. Сектор-Месо - Повећање ефикасности, конкурентности и одрживости 

производње меса на малим и средњим газдинствима; унапређење квалитета меса у складу са националним 

ветеринарским стандардима и укрупњавање газдинства која се баве сточарском производњом; 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 

газдинствима; 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 2021. године до завршетка 

конкурса 2021. године 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 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 
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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. - 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, - Субвенционисаће се куповина најмање 10 приплодних грла оваца. 

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: 0,1-50 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, - конкурисати се може за куповину најмање 100 

садница воћака односно 500 садница/калема винове лозе или 1.000 живића јагоде при чему је максимални износ 

субвенције по кориснику до 100.000 динара. Рачун, односно плаћање, мора бити извршено у 2021. 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 31.12.2026. 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 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 2021. 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 

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

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

винове лозе 

101.4.2 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 1.000.000 динара, при чему је максимални износ 

субвенције по кориснику до 100.000,00 динара. Субвенционисаће се куповина приплодних грла оваца, које се 

користе за производњу меса у укупном износу до 1.500.000 динара, при чему је максимални износ субвенције по 

кориснику до 200.000,00 динара. Субвенционисаће се подизање нових или обнављање постојећих (крчење и 

подизање) вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе у укупном износу до 1.150.000 динара, при чему је 

максимални износ субвенције по кориснику до 100.000,00 динара. Субвенционисаће се подизање и опремање 

пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу у укупном износу до 1.000.000 динара, при 

чему је максимални износ субвенције по кориснику до 100.000,00 динара. Субвенционисаће се куповина нових 

машина за примарну обраду земљишта у укупном износу до 1.500.000 динара, а максимални износ субвенције по 
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кориснику износи до 100.000 динара. Субвенционисаће се куповина нових машина за заштиту биља у укупном 

износу до 1.000.000 динара, а максимални износ субвенције по кориснику износи до 80.000 динара. 

Субвенционисаће се куповина нових машина за убирање односно скидање усева, у укупном износу до 2.000.000 

динара, а максимални износ субвенције по кориснику износи до 100.000 динара. Субвенционисаће се куповина 

нових машина, уређаја и опреме за наводњавање усева у укупном износу до 1.000.000 динара, при чему је 

максимални износ субвенције по кориснику до 100.000,00 динара. Субвенционисаће се куповина нове опреме за 

пчеларство у укупном износу до 3.000.000 динара, при чему је максимални износ субвенције по кориснику до 70.000 

динара. 

 

2.2.11. ИНДИКАТОРИ/ПОКАЗАТЕЉИ: 

 

Редни број Назив показатеља 

1 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 средстава 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 корисницима који испуњавају услове до утрошка  

средстава. 

 

2.3. Назив и шифра мере: 104 Управљање ризицима 

 

2.3.1. 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. 

 

2.3.2. 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. 

 

2.3.3. ВЕЗА МЕРЕ СА НАЦИОНАЛНИМ ПРОГРАМИМА ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ И ПОЉОПРИВРЕДУ: НИЈЕ ПРИМЕНЉИВО. 

 

2.3.4. Крајњи корисници: Директни корисник ове мере је град Бор. Такође директни корисник ове мере је 

РХМЗ-Радарски центар на Црном Врху. Индиректни корисник јесте пре свега физичко лице и правно лице 

односно рурално становништво и пољопривредни произвођачи са територији града који имају земљиште у 

потенцијално угроженим подручјима. 

 

2.3.5. Економска одрживост: Не постоји 

2.3.6. Општи критеријуми за кориснике: Не постоје. 

2.3.7. Специфични критеријуми: Не постоје. 

 

2.3.8. ЛИСТА ИНВЕСТИЦИЈА У ОКВИРУ МЕРЕ: 

Шифра инвестиције Назив инвестиције 
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104.1 Улагање у заштиту од елементарних непогода, неповољних климатских прилика и катастрофалних 

догађаја 

 

2.3.9. Критеријуми селекције: 

Редни број Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 

1 Не постоје.   

 

2.3.10. Интензитет помоћи: За куповину противградних ракета предвиђен је максималан износ до 1.500.000. 

динара тј. до 100% вредности инвестиције. 

 

2.3.11. ИНДИКАТОРИ/ПОКАЗАТЕЉИ: 

Редни број Назив показатеља 

1 Број купљених противградних ракета 

 

2.3.12. 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. 

 

2.4. Назив и шифра мере: 201.1 Одрживо коришћење пољопривредног земљишта 

 

2.4.1. Образложење: На територији града Бора постоје одређене површине државног пољопривредног земљишта које 

је загађено (углавном 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. 

 

2.4.2. 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. 

 

2.4.3. 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. 

 

2.4.4. 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. 

 

2.4.5. Економска одрживост: Подносилац захтева не мора да доказује економску одрживост улагања кроз форму 

бизнис плана или пројекта. 

 

2.4.6. 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. 

 

2.4.7. Специфични критеријуми: Специфични критеријум за пошумљавање површина државног 

пољопривредног земљишта је најнижа понуђена цена. 

 

2.4.8. ЛИСТА ИНВЕСТИЦИЈА У ОКВИРУ МЕРЕ: 

Шифра инвестиције Назив инвестиције 

201.1.1 Одрживо управљање земљиштем 

 

2.4.9. Критеријуми селекције: 

Редни број Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 
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1 Приликом одабира добављача садница и услуге садње кроз јавну набавку основни критеријум 

биће најнижа понуђена цена. 

да  

 

2.4.10. Интензитет помоћи: За одрживо управљање земљиштем предвиђен је укупан као и максималан износ 

по кориснику од 350.000 динара тј. до 100% вредности инвестиције. 

 

2.4.11. ИНДИКАТОРИ/ПОКАЗАТЕЉИ: 

Редни број Назив показатеља 

1 Површина пошумљеног земљишта 

 

2.4.12. Административна процедура: За прво пошумљавање државног пољопривредног земљишта тим састављен од 

пољопривредних инжењера, инжењера 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. 

 

2.5. Назив и шифра мере: 302 Унапређење економских активности на селу кроз подршку 

непољопривредним активностима 

 

2.5.1. 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 дохотка 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. 

 

2.5.2. Циљеви мере: Специфични циљеви: - развој туристичких објеката и услуга у руралним подручјима, - 

стварање нових могућности за запошљавање/самозапошљавање, - повећање прихода на газдинству. 

 

2.5.3. 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. 

 

2.5.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници су физичка лица - носиоци регистрованог пољопривредног 

газдинстава. 

 

2.5.5. Економска одрживост: Није потребна. 

 

2.5.6. 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. 

 

2.5.7. Специфични критеријуми: - Да корисник има регистровано, категорисано сеоско туристичко 

домаћинство, или собе, са важећим решењем издатим од градске управе града Бора. 

 

2.5.8. ЛИСТА ИНВЕСТИЦИЈА У ОКВИРУ МЕРЕ: 

 
Шифра инвестиције Назив инвестиције 

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

подручјима 
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2.5.9. Критеријуми селекције: 

 

Редни број Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 

1 Нема критеријума селекције   

 

2.5.10. Интензитет помоћи: Износ подстицаја износи до 60% од вредности инвестиција. Максимални износ 

субвенције по кориснику износи до 200.000,00 динара. За ову меру предвиђен је укупан износ до 

1.000.000 динара. 

 

2.5.11. ИНДИКАТОРИ/ПОКАЗАТЕЉИ: 

 

Редни број Назив показатеља 

1 Укупан број поднетих захтева 

 

2.5.12. 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. 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 

буџету града Бора и биће им ускраћено право конкурисања за субвенције града Бора у наредних 5 година. 

 

2.6. Назив и шифра мере: 402 Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју 

 

2.6.1. 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. 

 

2.6.2. 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. 

 

2.6.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: Ова мера је у складу са 

мерама Националног програма за пољопривреду за период 2018-2020. године. 

 

2.6.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници средстава ове мере су: агенције, предузетници и друга правна лица 

за пружање услуга, научне и стручне институције. 

 

2.6.5. Економска одрживост: Није применљиво 

 

2.6.6. Општи критеријуми за кориснике: Корисник мора да је уписан у одговарајући регистар (Регистар 

привредних субјеката, Регистар научно-истраживачких установа). 

 

2.6.7. Специфични критеријуми: Корисници средстава за стручно оспособљавање, активности стицања 

вештина и показне активности треба да имају искуство у пружању услуге. 

 

2.6.8. ЛИСТА ИНВЕСТИЦИЈА У ОКВИРУ МЕРЕ: 
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Шифра инвестиције Назив инвестиције 

402.1 Информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације, студијска путовања 

2.6.9. Критеријуми селекције: 

 

Редни број Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 

1 Нема критеријума селекције.   

 

2.6.10. Интензитет помоћи: Град Бор финансира инвестицију информативне активности: сајмови, изложбе, 

манифестације, студијска путовања до 500.000 динара са 100% учешћа. 

 

2.6.11. ИНДИКАТОРИ/ПОКАЗАТЕЉИ: 

 

Редни број Назив показатеља 

1 Број организованих манифестација, сајмова, изложби и студијских путовања 

2 Број учесника сајмова, студијских путовања 

2.6.12. 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 

 

2.7. Назив и шифра мере: 601 Суфинансирање трошкова ветеринарских услуга, контроле варое, 

испитивање меда и производа од меда и набавке лекова и прихране за пчеле 

 

2.7.1. Образложење: У складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени 

гласник РС―, број 10/13,142/14, 103/15 и 101/16), ЈЛС може да утврђује мере које се односе  на врсте мера које нису 

предвиђене у оквиру мера директних плаћања и у оквиру мера руралног развоја. Ова мера омогућава да 

пољопривредна газдинства повећају продуктивност и побољшају квалитет производа. 

 

2.7.2. Циљеви мере: Општи циљеви: Повећање прихода у домаћинствима која се баве пчеларском 

производњом. Специфични циљеви: Унапређење других грана пољопривредне производње, које зависе од улоге 

пчела као опрашивача и повећање броја кошница. 

 

2.7.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: Ова мера је у складу са 

Националном стратегијом пољопривреде и руралног развоја Републике Србије за период 2014-2024. године. 

 

2.7.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници средстава ове мере су регистровани пољопривредни 

произвођачи. 

 

2.7.5. Економска одрживост: За реализацију ове мере није потребно подносити бизнис план о економској 

одрживости улагања. 

 

2.7.6. 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 2021. године до завршетка 

конкурса 2021. године 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; -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: Прихватљиви корисници треба да имају 5-500 кошница пријављених у 

Централној бази података о обележавању животиња код Управе за ветерину. 
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2.7.8. ЛИСТА ИНВЕСТИЦИЈА У ОКВИРУ МЕРЕ: 

 

Шифра инвестиције Назив инвестиције 

601 Суфинансирање трошкова ветеринарских услуга, контроле варое, испитивање меда и производа од 

меда и набавке лекова и прихране за пчеле 

 

2.7.9. Критеријуми селекције: 

 

Редни број Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 

1 Нема критеријума селекције. не  

 

2.7.10. Интензитет помоћи: Интензитет помоћи је 60%, а субвенционисаће се трошкови ветеринарских 

услуга, контроле варое, испитивање меда и производа од меда и набавке лекова и прихране за пчеле у укупном 

износу до 500.000 динара, при чему је максимални износ субвенције по кориснику до 10.000  динара. 

 

2.7.11. ИНДИКАТОРИ/ПОКАЗАТЕЉИ: 

 

Редни број Назив показатеља 

1 Број корисника субвенција 

 

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 средстава 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 корисницима који испуњавају услове до утрошка 

средстава, а најкасније до 31.11.2021. године. 

 

III ИДЕНТИФИКАЦИОНА КАРТА 

 

Табела: Општи подаци и показатељи 

 

Назив показатеља 

 

Вредност, опис показатеља 

Извор 

податка и 

година 

ОПШТИ ПОДАЦИ 

Административни и географски положај 

Аутономна покрајина / рзс* 

Регион Регион Јужне и Источне Србије рзс* 

Област Борска област рзс* 

Град или општина град рзс* 

Површина 856 км2 рзс* 

Број насеља 13 рзс* 

Број катастарских општина 19 рзс* 

Број подручја са отежаним условима рада у 

пољопривреди (ПОУРП) 

7  

Демографски показатељи 

Број становника 48.615 рзс** 

Број домаћинстава 17.103 рзс* 
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Густина насељености (број становника/површина, km
2

) 
56,7  

Промена броја становника 2011:2002 (2011/2002*100 - 100) 11.23 рзс** 

- у руралним подручјима АП/ЈЛС 7,24 рзс** 

Становништво млађе од 15 година (%) 13,83% рзс** 

Становништво старије од 65 година (%) 6,85% рзс** 

Просечна старост 40,9 рзс* 

Индекс старења 1,15 рзс* 

Без школске спреме и са непотпуним основним 

образовањем (%) 

14,84% рзс* 

Основно образовање (%) 18,32% рзс* 

Средње образовање (%) 43,83% рзс* 

Више и високо образовање (%) 10,71% рзс* 

Пољопривредно становништво у укупном броју 

становника (%) 

9,73% Процена 

Природни услови 

Рељеф (равничарски, брежуљкасти, брдски, 

планински) 

Брдско-планински Интерни 

Преовлађујући педолошки типови земљишта и 

бонитетна класа 

Смеђа кисела земљишта и смоница; 

најзаступљенија су VI и V класа 

Интерни 

Клима (умерено-континентална, субпланинска ...) Умерено-континентална, семихумидна клима Интерни 

Просечна количина падавина (mm) 500-800мм Интерни 

Средња годишња температура (оС) 10,1 С Интерни 

 

 

 

 

Хидрографија (површинске и подземне воде) 

Подручје града Бора припада сливу Тимока. 

Највећи водотоци овог подручја су Тимок, 

Црни Тимок, Злотска река са притокама, 

Брестовачка река, Шарбановачка река, Борска 

река, Кривељска река и Равна река, у које се 

уливају мнобројни потоци сталног или 

повременог тока воде. Борско језеро је вештачко 

језеро настало акумулацијом вода речице Ваља 

Жони, Марецове реке и дела слива Злотске 

реке. 

 

 

 

 

Интерни 

Површина под шумом (hа) 43.098 ха рзс* 

Површина под шумом у укупној површини АП/ЈЛС (%) 45% рзс* 

Пошумљене површине у претходној години (hа) 2.3 ха рзс* 

Посечена дрвна маса (m3) 33.308 м3 рзс* 

ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ 

Стање ресурса 

Укупан број пољопривредних газдинстава: 3564 рзс*** 

Број регистрованих пољопривредних газдинстава 

(РПГ): 

1824 Управа за 

трезор 

- породична пољопривредна газдинства (%) 99%  

- правна лица и предузетници (%) 1%  

Коришћено пољопривредно земљиште - КПЗ (hа) 22.280 ха рзс*** 

Учешће КПЗ у укупној површини ЈЛС (%) 57%  

Оранице и баште, воћњаци, виногради, ливаде и 

пашњаци, остало(18) (ha, %) 

21.939 ха рзс*** 
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Жита, индустријско биље, поврће, крмно биље, 

остало(19) (ha, %) 

8.510 рзс*** 

Просечна величина поседа (КПЗ) по газдинству (ha) 6,251 ха рзс*** 

Обухваћеност пољопривредног земљишта комасацијом (ha) 0 Интерни 

Обухваћеност земљишта неким видом удруживања (ha) 0 Интерни 

Број пољопривредних газдинстава која наводњавају КПЗ 200 рзс*** 

Одводњавана површина КПЗ (ha) 0 Интерни 

Наводњавана површина КПЗ (ha) 198 рзс*** 

Површина пољопривредног земљишта у државној 

својини на територији АП(20) (ha) 

 Интерни 

Површина пољопривредног земљишта у државној 

својини која се даје у закуп (ha): 

0,7289 Интерни 

- 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) 

Објекти 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. 

 

 

рзс*** 

чч, сушаре, стакленици и пластеници (број) 2 хладњаче, 1011 пластеника, рзс*** 

 

Употреба минералног ђубрива, стајњака и средстава за 

заштиту биља (ha, број ПГ) 

На 8.123 употребљава се минерално ђубриво, на 

2.363 употребљава се стајњак, на 

6.321.употребљавају се средстава за заштиту 

биља 

 

рзс*** 

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) (ha) 

100%:0% рзс*** 

Годишње радне јединице (број) 1,02 рзс*** 

Земљорадничке задруге и удружења 

пољопривредника (број) 

5 земљорадничке задруге и 4 удружења Интерни 

Производња пољопривредних производа(количина):   

- биљна производња (t) Пшеница 9.648; кукуруз 12.138; пасуљ 107, 

кромпир 1391 

рзс*** 

- сточарска производња (t, lit, ком.) Нема података/мали тржни вишкови Интерни 

ПОКАЗАТЕЉИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 

Рурална инфраструктура 

Саобраћајна инфраструктура 
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Дужина путева(km) 396 км, од чега 259 км са асфалтном 

подлогом . 

рзс* 

Поште и телефонски претплатници (број) 4 градске и 8 сеоске поште, 16.721 

претплатник 

рзс* 

Водопривредна инфраструктура 

Домаћинства прикључена на водоводну мрежу (број) 9000 домаћинстава , 500 привредна 

друштва и предузетници 

рзс* 

Домаћинства прикључена на канализациону мрежу (број) 6.500 домаћинства и 300 привредна 

друштва и предузетници 

рзс* 

Укупне испуштене отпадне воде (хиљ.m3) 1.839.689 м3 рзс* 

Пречишћене отпадне воде (хиљ.m3) 1.477.409 м3,, 362.280 м3 привредна 

друштва и предузетници 

рзс* 

Енергетска инфраструктура 

Производња и снабдевање електричном енергијом (број) 1 Интерни 

Социјална инфраструктура 

Објекти образовне инфраструктуре (број) Установе за децу предшколског узраста 4, 

основне и средње школе 10, факултети 1 

рзс* 

Број становника на једног лекара 282 рзс* 

Број корисника социјалне заштите 3.226 рзс* 

Диверзификација руралне економије 

Запослени у секторима пољопривреде, шумарства и 

водопривреде (број) 

41 рзс* рзс*** 

Газдинства која обављају друге профитабилне активности(30) 

(број) 

10 рзс*** 

Туристи и просечан број ноћења туриста на 

територији АП/ЈЛС (број) 

29.733 рзс* 

Трансфер знања и информација 

Пољопривредна саветодавна стручна служба (да/не) не Интерни 

Пољопривредна газдинства укључена у саветодавни 

систем (број) 

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: 320-10/2021-I 

У Бору, 19. марта 2021. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

 

               

   ПРЕДСЕДНИК, 

                                                       Драган Жикић, с.р. 
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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПОЈЬОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И 
ВОДОПРИВРЕДЕ Број: 320-00-00522/2021-09 

Датум: 27. јануар 2021. године 

Б е о г р а д Немагьина 22-
26 

На основу члана 13. став 4. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју 
(„Службени гласник PC‖, бр. 10/13, 142/14 и 103/15 и 101/16), 

 
По овлашћењу министра број: 119-01-4/26/2020-09 од 9. децембра 2020. године државни секретар 

у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

o давању претходне сагласности на Предлог програма подршке 

за спровоћење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град  

Бор за 2021. годину 

 

 

I 

Даје се претходна сагласност на Предлог програма подршке за спровоћење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја за град Бор за 2021. годину (у прилогу Решења и чини његов саставни део), који је овом министарству 
доставила Градска управа града Бора, дописом бр. 320-2/2021-III од 19. јануара 2021. године. 

 

II 

Ово решење доставити Градској управи града Бора, на даљy надлежност. 

 

 

О 6 р а з л о ж е њ е 

 
Градска управа града Бора, дописом бр. 320-2/2021-III од 19. јануара 2021. године, доставила је Министарству 

пољопривреде, шумарства и водопривреде, ради давања претходне сагласности, Предлог програма подршке за спровоћење 
полопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2021. годину (у даљем тексту: Предлог програма). 
Чланом 13. став 1. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник PC‖, бр. 10/13, 142/14, 
103/15 и 101/16 - у даљем тексту: Закон), прописано је да органи аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе могу да 
утврђују мере подршке за спровоћење пољопривредне политике за подручје територије аутономне покрајине и јединице 
локалне самоуправе, осим директних плаћања, а која се не односе на регресе за трошкове складиштења у јавним 
складиштима и perpece за репродуктивни материјал и то само за вештачко осемењавање, као и мере политике руралног 
развоја за подручје територије аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе. 

 

Чланом 13. став 3. Закона прописано је да се средства за спровоћење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја обезбеђују у буџету аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе и користе се у складу са 

програмом подршке за спровоћење пољопривредне политике и политике руралног развоја. 

Одредбом члана 13. став 4. Закона прописано је да програм подршке за спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја доноси надлежни орган аутономне покрајине, односно надлежни орган јединице локалне 

самоуправе, уз претходну сагласност министарства надлежног за послове пољопривреде. 

Чланом 13. став 5. Закона прописано је да подршка спровођења попопривредне политике и политике руралног 

развоја у аутономној покрајине и јединицама локалне самоуправе не може бити у супротности са Националним програмом 

за рурални развој и Националним програмом за пољопривреду. 

Имајуhи у виду чињеницу да нису донети национални програми руралног развоја и за пољопривреду за следеhи 

програмски период, не постоји важећи национални програм са којим је мoгyћe извршити упоређивање достављеног Предлога 

програма, односно утврдити усклађеност мера подршке које су наведене у достављеном Предлогу програма. 
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Имајуhи у виду да су доставпеним Предлогом програма утврђене мере подршке за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја града Бора, да су средства обезбеђена у буџету града Бора, као и да мере утврђене 

Предлогом програма нису у супротности са одредбом члана 13. став 1. Закона, којим је јасно прописано које врсте мера 

подршке не могу да утврђују органи аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, решено је као у диспозитиву. 

 

 

 

 31 

На основу члана 55. Закона о водама (''Службени гласник РС'', бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 – др. закон), 

члана 40. става 1. тачка 40. Статута града  Бора (''Службени лист града Бора'', бр.3/19) и мишљења ЈВП „Србија воде―, број                                 

669/1 од 11.2.2021. године, Скупштина града Бора на седници одржаној 19. марта 2021. године, донела је 

 

О П Е Р А Т И В Н И   П Л А Н  

ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ 

 ГРАДА БОРА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

 

1. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

 

Одбрана од поплава изазваних појавом повишених и бујичних вода (у даљем тексту: одбрана од поплава) на 

територији града Бора, организује се и спроводи у складу са чланом 53. и чланом 55. Закона о водама («Сл.гласник РС», број 

30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 – др. закон),  Наредбом о утврђивању Оперативног  плана за одбрану од 

поплава за 2021. годину („Службени гласник РС―бр. 158/2020), Одлуком о утврђивању пописа вода I реда («Службени 

гласник РС», број 83/2010), Проценом угрожености за територију града Бора и овим Планом. 

Овим Планом обухваћена је одбрана од поплава, читаве територије града Бора, сем делова који су обухваћени 

оперативним планом одбране од поплава за воде I реда (Борско језеро, Тимок, Злотска река, Брестовачка река, Борска река), 

који припрема ЈВП „Србијаводе―, а доноси га Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде. 

 

2. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ И ПРИРОДНИ ЧИНИОЦИ 
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2.1. Топографско- географске карактеристике 

Бор се налази на истоку Републике Србије, између града Зајечарa и општина Неготин, Мајданпек, Жагубица, 

Деспотовац и Бољевац. Карактеристична је близина границе са Бугарском и Румунијом. Налази се на 440 5‘ северне ширине 

и 220 6‘ источне дужине, на надморској висини 370-450м. Настао је на месту села Бор, у долини Борске реке. Већи део 

територије је брдско-планински. Припада сливу Тимока, односно Дунава. Град Бор припада Борском округу и заузима 

површину од 856 км,2, на којој живи 48.615 становника (према попису из 2011. године) или 57 становника на км2. 

Веза са главним путним правцем - аутопут Е-75 (Београд - Скопље) је могућа преко 4 путна правца и то: пут преко 

Бољевца и Параћина дужине 87 км; пут преко Зајечара, Књажевца и Ниша дужине 150 км; пут преко Жагубице, Кучева и 

Пожаревца дужине око 158 км и пут преко Заграђа и Милошеве куле дужине око 205 км. 

Западни део града Бора припада планинском комплексу Јужног Кучаја. Својом атрактивношћу и разноврсношћу 

површинских облика рељефа истиче се планинска висораван Дубашница, површине 82 km2. Реке које пониру на западној 

површи Дубашнице (Дубашница, Демизлок, Бојала, Микуљска и Појенска река) извиру на источном ободу, на контакту 

кречњачких и вулканских стена. Изузетно квалитетна вода за пиће се користи за водоснабдевање становника Бора. Злотске 

пећине и кањон Злотске реке поред природних лепота одликује присуство ретких врста флоре и фауне. До сада је истражено 

116 пећина и 14 јама. За туристичке посете уређена је Лазарева пећина 

Источни део захватају планине: Стол, Мали и Велики Крш, Дели Јован и Горњанска висораван. Површина ових 

кречњачких гребена и простора износи око 50 км2. На овом простору истражено је 88 пећина и 14 јама.  

Према подацима из Локалног еколошког акционог плана на територији града Бора заштићено је само подручје 

Лазаревог кањона са пећинама као споменик природе (управљач Србија шуме), подручје Брестовачке бање као културно-

амбијентална целина (управљач Туристичка организација града Бора). Завод за заштиту природе Србије је 2014. године 

израдио студију заштите «Споменик природе геолошка стаза у Брестовачкој бањи», али још увек није одређен управљач. 

Донет је Просторни план подручја  посебне намене природног добра Бељаница – Кучај.  

Шумско земљиште захвата 43.098 hа града. Од укупне површине града Бора, 86% је под изразитим антропогеним 

утицајем, а 14% је простор очуване природе. Брестовачка бања - лековита својства њених вода, Борско језеро и Црни врх су 

локалитети за одмор, рекреацију, спорт, лов итд.  

 

2.2. Хидрографске карактеристике 

У хидрографском погледу подручје града Бора припада сливу Тимока. Највећи водотоци овог подручја су Тимок, 

Црни Тимок, Злотска река са притокама, Брестовачка река, Шарбановачка река, Борска река, Кривељска река и Равна река, у 

које се уливају мнобројни потоци сталног или повременог тока воде. 

Наведени водотоци се одликују малим протоком и неуједначеним водостајима, а користе се за наводњавање и 

водоснабдевање, изузев Борске реке, која је затрована. 

Борско језеро је вештачко језеро настало акумулацијом вода речице Ваља Жони, Марецове реке и дела слива 

Злотске реке. Захвата површину од 30 хектара, а дубина језера достиже 52 метра. У време максималног водостаја у језеро 

стаје 12 милиона кубних метара воде. Ово језеро има вишенаменски карактер: водоснабдевање погона SERBIA ZIJIN BOR 

COPPER  DOO BOR и туризам (купање и риболов). 

 

2.3. Климатске карактеристике 

 Град Бор има умерено-континенталну семихумидну климу, са доминантним западним и северозападним 

ветровима, уз знатно учешће источног ветра и високим учешћем тишине, са хладнијим зимама и натпросечно већим снегом 

на планинама. Због интезивног развоја рударства, металургије бакра и друге индустрије, неповољни агенси из ових 

делатности су, захваљујући ружи ветрова, утицали на изложеност земљишта њиховом деловању, и то највише у КО Бор, 

Оштрељ, Кривељ, Слатина и Доња Бела Река. 

 

Падавине 

 Средње годишње вредности влажности ваздуха крећу се око 70%. Годишњи режим влажности показује максимум 

у зимским месецима и минимум лети (јули, август). 

 

РЕЛАТИВНА ВЛАЖНОСТ ВАЗДУХА (%) 

Год./мес. 

 

   I II  III  IV  V   VI   VII  VIII   IX   X   XI  XII Сред.вред. 

2009 81 75 68 57 52 56 55 55 64 76 75 86      67 

2010 83 75 69 65 76 79 74 72 74 80 80 82      76 

2011 81 78 75 56 56 57 56 50 47 62 76 78      64 

2012 77 78 59 67 74 53 44 50 48 67 88 84      66 

2013 81 86 76 55 53 57 46 50 54 72 84 81      66 

2014 85 81 72 78 76 71 71 760 78 83 91 82      78 

2015 82 84 79 64 73 69 55 67 78 90 72 71      74 

2016 82 80 79 72 77 79 70 69 70 87 81 71      76 

2017 81 80 66 67 76 64 57 54 63 70 85 80      69 

2018 85 89 86 68 75 79 76 71 69 72 94 86      79 

2019 85 77 56 71 79 79 68 61 62 74 96 86     74 

 

СРЕДЊЕ МЕСЕЧНЕ КОЛИЧИНЕ ПАДАВИНА (mm/m2) 

Год/мес. 

 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Збир 

2009 61.2 47.0 47.4 18.5 73.4 123.0 48.2 38.7 51.4 94.7 125.7 131.2 860.4 

2010 84.9 131.0 47.4 62.6 70.6 75.3 77.3 18.6 36.4 103.1 109.7 89.1 906.0 

2011 24.4 88.7 49.4 12.4 46.1 25.2 58.0 19.5 12.5 15.6 1.4 26.6 379.8 

2012 72.8 82.5 1.8 61.3 166.3 12.1 62.1 17.5 7.4 62.9 39.5 87.3 673.5 

2013 49.9 420.3 86.7 29.1 60.3 11.6 5.1 13.2 54.5 44.9 75.6 1.4 852.6 
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2014 58.1 18.5 82.2 96.5 143.3 81.9 75.3 91.2 95.8 36.9 35.0 102.3 917.0 

2015 34.2 65.6 61.7 30.4 19.0 18.3 1.8 95.0 96.4 124.3 66.6 0.0 613,3 

2016 46.3 47.0 42.5 16.3 84.2 96.8 42.4 55.1 43.0 94.4 50.0 7.4 625.4 

2017 24.5 24.7 21.1 42.7 73.5 32.1 13.0 54.3 17.1 69.5 29.7 10.4 412.5 

2018 14.7 73.5 77.9 55.2 69.0 81.7 30.4 52.4 5.7 5.5 34.2 6.4 475.6 

2019 51.1 22.4 15.2 44.0 104.8 94.0 37.3 9.2 11.4 16.4 83.4 6.1 495,3 

 

Температура ваздуха 
 

СРЕДЊЕ МЕСЕЧНЕ ТЕМПЕРАТУРЕ 

 

Год/мес. 

 

   I II  III  IV  V   VI   VII  VIII   IX   X   XI  XII Ср.вр 

2009 -1.0 0.4 5.1 12.0 17.2 19.3 21.9 21.9 17.4 10.4 7.6 0.8 11.1 

2010 -3.0 -0.1 5.0 12.0 15.9 19.5 22.2 22.9 16.3 7.4 9.2 -1.1 10.5 

2011 -0.1 -1.1 4.5 12.0 15.5 19.9 21.8 22.4 20.3 10.0 2.6 2.8 10.9 

2012 -0.5 -5.3 7.5 12.6 15.7 22.3 25.1 23.6 19.3 11.6 6.5 -1.1 11.4 

2013 0.1 1.6 3.2 12.9 17.5 19.9 22.5 23.7 15.7 11.4 6.8 0.1 11.3 

2014 -1.0 2.8 8.6 10.5 14.3 18.9 20.8 21.0 16.1 10.5 4.8 1.3   9.9 

2015 -1.0 0.4 5.1 12.0 17.2 19.3 21.9 21.9 17.4 10.4 7.6 0.8 11.1 

2016 -0.1 6.6 6.6 12.2 15.5 21 21.6 23.6 18 8.7 4.5 2.0 10.1 

2017 -1.0 2.6 9.8 10.5 15.8 22.0 21.2 23.2 17.2 11.9 5.2 3.2 10.1 

2018 1.5 0.2 3.5 15.7 18.1 20.0 21.5 22.8 17.7 13.1 4.6 1.3 9.9 

2019 -0.5 3.5 9.6 11.3 14.5 21.7 22.3 23.7 18.7 14.1 8.4 4.2 11.5 

 

3. НАСЕЉА, СТАНОВНИШТВО, ИНФРАСТРУКТУРА, ЗАШТИЋЕНА ДОБРА,  

ПОЉОПРИВРЕДА И ЗАГАЂИВАЧИ 

 

3.1. Насеља и стамбене целине, становништво 

 

На простору територије града од 856 км2 живи 48.615 становника (према попису из 2011. године), што представља 

малу густину насељености од 56,7 становника по 1 км2. Град   Бор се састоји од централног насеља и седишта града – 

градског насеља Бор и 12 села: Горњане, Танда, Лука, Кривељ, Бучје, Оштрељ, Доња Бела Река, Брестовац, Слатина, Злот, 

Шарбановац и Метовница. У селима је евидентирано 14.455 становника, док у граду живи 34.160 становника. 

Доминантан број становника спада у категорију радно-способног становништва (од 15 до 64 година старости) који 

износи 34.718 (69,83%) 

 

3.2. Изворишта и водоводни системи 

 

Постојећа изворишта за снабдевање водом 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)  

-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 Ø 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 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. 
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 Изворишта „Сурдуп―, „Кривељска бањица― и Злотска су крашког карактера, што значи да имају велике 

осцилације у минималним и максималним количинама воде за експлоатацију и директно зависе од количине падавина. 

Цевоводи наведених изворишта су од ливено-гвоздених, челичних и азбест-цементних цеви.  

Пречишћавање воде за пиће је дезинфекција која се врши  хлорисањем-аутоматски процес који се спроводи у 

зависности од протока и квалитета воде. Хемиjска контрола квалитета воде у водоводној мрежи се врши свакодневно у 

хемиjској лабараторији у ЈКП „Водовод―, док екстерну контролу врши 6 пута месечно ЗЗЈЗ „Тимок― Зајечар. На систему 

„Боговина― контрола квалитета воде се врши два пута недељно. Дужина водоводне мреже је приближно 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 

приликом 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 изградњe 

фекалне канализације у насељима Кучајна и Чока Боролуј у северном старом делу града. У 2020. години урађена је 

реконструкција водоводне мреже у улици Моше Пијаде у дужини од 800 метара. 

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 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 мутноће 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.  

 

3.3.Канализациони системи 

Канализациона мрежа је већим делом сепаратна 83 % а мањим делом комбинована 17 %. Највећи профили су за 

атмосферску 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 канализациона 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 постоји биодиск за пречишћавање комуналне 

воде капацитета 1000 ЕЈ, а на Борском језеру постоји фекална пумпна станица на којој се врши примарно  препумпавање 

отпадне воде. 

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.   

 

3.4. Пољопривреда 

Укупна површина града Бора је 85.348 ha, од чега пољопривредно земљиште чини 39.294 ha (46 %), шумско 

земљиште 38.406 ha (45 %) и неплодно 7.648 ha (9 %). 

На територији града Бора доминантни типови земљишта су смеђа кисела земљишта (углавном у Брестовцу, 

Кривељу, Горњану, Танди, Луки) и смоница (углавном у Метовници, Слатини и Шарбановцу). Присутни су и рендзина (у 

Злоту) и на малој површини алувијална земљишта (поред Тимока и других водотокова) и псеудоглеј (Танда, Злот). Уопште 

узевши, квалитет земљишта је веома слаб због врло плитког педолошког слоја на кречњачким и андензитским стенама. 

На територији града Бора постоји више хиљада хектара деградираног пољопривредног земљишта. Наведено 

земљиште се налази највећим делом у близини фирме Serbia ZiJin Copper Bor (некадашњи РТБ Бор), из чијих погона су 

деценијама испуштане огромне количине отпадних вода и гасова, а један део пољопривредног земљишта је уништен 

формирањем депонија раскривки и флотацијских јаловишта. Наведена јаловишта би требало, током следећих пар година, да 

се рекултивишу, односно да на истима заживи биљни свет.  
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Борска река је мртва, тј. у истој нема живих организама. Обала (у просеку десетак метара са сваке стране реке) је 

јако затрована и без вегетације је или са јако ретком вегетацијом, како у погледу броја биљака тако и у погледу броја врста. 

Борска река се улива у Тимок. 

На територији града Бора нема изграђених система за наводњавање и одводњавање (канали и други 

водопривредни објекти). Наводњава се свега око 100 ha, заливањем земљишта водом из Тимока и других водотокова 

помоћу пумпи/слободним падом и заливањем земљишта из микроакумулација. Наводњавају се углавном баште у 

затвореном и отвореном простору и понеки воћњак. Треба напоменути да су суше веома честе.  

Ерозивна подручја на територији града Бора евидентирана су у Просторном плану града Бора, у књизи I 

Стратешки део плана, у делу 1.Коришћење, уређење и заштита природних система и ресурса, у поглављу 

1.2.Пољопривредно земљиште („Службени лист Општине Бор―, број 3/2014), при чему нису предвиђене мере и заштитни 

радови. 

 

3.5. Депоније и загађивачи 

Смеће се сакупља и одвози два пута недељно са територије града и једанпут недељно из приградских насеља и 

појединих сеоских месних заједница на градску депонију.  

Поред градске депоније често се формирају мини локалне депоније. Градска управа повремено организује 

чишћење дивљих депонија,  и у тим акцијама се извезе око 2500 м3/год. отпада. Поред те акције, постоји јесење и пролећно 

чишћење града у којима се извезе око 2000 м3/год. отпада. 

Град Бор поседује Локални еколошки акциони план, који спроводи Канцеларија за заштиту животне средине 

Градске управе Бор, а Усвојен је и Локални план управљања отпадом за територију општине Бор (2010-2020. год.). 

            Главни узроци и облици угрожавања животне средине су: рударство са површинским коповима, одлагалиштима 

раскривке и флотацијским јаловиштима којима се заузима пољопривредно земљиште и мења морфологија терена, уз 

стварање индустријског отпада, загађење вода, земљишта и ваздуха; металургија са топионицом која загађује ваздух 

сумпор-диоксидом  и прашином са тешким металима и арсеном; индустријски објекти са фабрикама прераде метала, лак 

жице и др. које емитују прашину, органска једињења и стварају отпадне воде; енергетски објекти са топланом-енерганом 

која емитује прашину, чађ, сумпор-диоксид и др.; саобраћај који загађује ваздух и ствара буку; пољопривреда коришћењем 

пестицида и вештачког ђубрива, као и стварањем отпада. Воде су угрожене у свим водотоцима низводно од погона фирме 

Serbia ZiJin Bor Copper d.o.o Bor и осталих индустрија, а Борска река је индустријски колектор. 

             Водотокови су угрожени и комуналним отпадним водама (3,002.855 m 3 отпадне воде у граду годишње) које се 

упуштају без пречишћавања.  

             Отпад у граду са 99,95% потиче од рударства и металургије, а осталих 0,05 % (51.732m3 у 2003.) чини отпад који 

потиче од домаћинстава (60%), индустрије (30%) и пољопривреде (10%).  

              Ризик од индустријских/хемијских удеса постоји првенствено код објеката фирме Serbia ZiJin Bor Copper d.o.o Bor - 

флотација и флотацијских јаловишта Велики Кривељ и Бор, погона Топионице, погона електролитичке рафинације, погона 

сумпорне киселине и средстава транспорта за превоз опасних материја.  

 

4. ОПШТИ ПРИКАЗ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ПОДРУЧЈУ  

ГРАДА, ДЕФИНИСАЊЕ ФАЗА ОДБРАНЕ, ОВЛАШЋЕЊА И ДУЖНОСТИ 

 

4.1. Организација одбране од поплава на подручју града 

 

На територији града Бора одбраном од поплава руководи Градски штаб  

за ванредне ситуације. 

 

Градски  штаб за ванредне ситуације  
 Руководи и координира учешће свих субјеката у одбрани од поплава на водама II реда , у синхронизованом 

спровођењу свих планираних мера заштите од вода. 

Командант Градског штаба за ванредне ситуације је  Руководилац за одбрану од поплава, а заменик Руководиоца 

за одбрану од поплава је заменик команданта Градског штаба за ванредне ситуације. 

  У току одбране од поплава, штаб је у пуној приправности. 

  За време одбране од поплава штаб непрекидно размењује информације од значаја за интегрално управљање 

одбраном од поплава на водама II реда са јавним водопривредним предузећем ЈВП''Србијаводе'', РЈ  „Неготин― Неготин , 

надлежним за спровођење одбране од поплава на водама I реда на територији града Бора.  

 

Градски штаб за ванредне ситуације врши следеће послове (по фазама у току одбране): 

 

Фаза 1: Припрема за одбрану од поплава: 
1/1. Усваја планове рада. 

1/2. Обезбеђује услове за имплементацију плана код свих градских  субјеката. 

1/3. У случају да постоји потреба, врши усаглашавање оперативног плана града са општим и оперативним планом вишег 

реда. 

1/4. Организује у сарадњи са другим субјектима и спроводи програм мера и активности за обезбеђење прихватних центара 

за прихват људи и имовине у ванредним условима. 

1/5. Прати реализацију радова у складу са усвојеним плановима рада. 

 

Фаза 2: Ванредна одбрана од поплава: 
2/1. Координира активности са задуженима за одбрану од поплава на потребним  нивоима. 

2/2. Издаје наредбу о предузимању мера за спречавање поплава, које се односе на ангажовање радне снаге, механизације и 

других средстава и др. 

2/3. Издаје наредбу о предузимању мера за заштиту здравља људи и добара, које се односе на ангажовање радне снаге, 

механизације и других средстава и др. 
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Фаза 3: Ванредна ситуација: 

3/1. У случајевима када постојећи и планирани одбрамбени систем није довољан и прети изливање воде и налет бујице, 

градоначелник, на предлог Градског штаба за ванредне ситуације, проглашава ванредну ситуацију на територији 

града или делу територије града. 

3/2. Организује, руководи и координира спровођење програма евакуације становништва до прихватних центара уз 

благовремено обавештавање (центар за обавештавање и узбуњивање) и упозоравања јавности на опасност од поплава 

 

Фаза 4: Отклањање последица поплава: 
4/1. Обезбеђује услове за спровођење мера и руководи активностима и радовима на отклањању последица поплава по 

престанку опасности, 

4/2. Обезбеђује услове за контакт са институцијама за благовремено пружање финансијске и материјалне помоћи 

угроженом становништву и привреди на подручју града. 

 

4/3.  Води евиденцију о предузетим радовима, мерама и утрошеним средствима у току одбране и отклањања последица 

поплава и доставља их јавном водопривредном предузећу ЈВП''Србијаводе'', ВПЦ ''Сава-Дунав― Београд, Радној 

јединици „Неготин― и другим заинтересовним/надлежним органима. 

 

Р
ед

.б
р

. 
 

Презиме и име  Дужност у Штабу  

Телефон  

На радном месту  У стану  Мобилни  

1  2  3  7  8  9  

1. Александар Миликић Командант штаба 
423980 

 0602727000 

 

2. 
Данијел Алексић Заменик  

Команданта штаба 
427313 

 
0602727013 

3. 
Миодраг 

Марковић 
Начелник штаба 427575  

0648920624 

 

4. Драган Жикић Члан  2496316 
0648837278 

0602727003 

5. Милан Стојановић Члан 428881  0604433863 

6. Љубинка Јелић Члан 423179  0602727027 

7. 
Бранислав 

Стојадиновић 
Члан 

422444 

455030 
 

0648926008 

 

8. Милутин Симић Члан 423167  0668787591 

9. Игор Митровић Члан 432224  
0602727700 

 

10. Добрица Ђурић Члан 421996 426544 0642783000 

11. Горан Павић Члан 421150  0648833643 

12. Владан Нововић Члан 424587  
0600308800 

 

13. Др Весна Радосављевић Члан 
432777 

435668 
249-6550 0638292320 

14. Дејан Стојчић Члан 421721  0638080220 

15. Ивица Јакша Члан   0648376103 

16. 
Иван 

 Јанковић 
Члан 422444 434845 0648923882 

17. Др Горан Јоксимовић Члан 
422777 

458040 
427727 0698864101 

18. Саша Перишић Члан   
0648178804 

 

19. Раде Шавија Члан   
0604234853 

 

20. Драган Рајић Члан 444760 442488 0631077790 

21. Бранислав Вукић Члан   0648029464 

22. Љубиша Репеђић Члан 427313  0602727011 

23. 
Капетан 

Давор Прашчевић 
Члан   

0658372056  

 

24. Вања Ивковић Члан   0607123341                        



39 БРОЈ 7                          „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА  БОРА―              22. март 2021. 

 
 

Преглед чланова Градског штаба за ванредне ситуације града Бора 

 Градски штаб за ванредне ситуације града Бора је донео Закључак о образовању стручно-оперативних тимова за 

извршавање специфичних задатака из области заштите и спасавања на територији града Бора, број 217-25/2019-I-01 од 

07.11.2019. године и Закључак о измени закључка о образовању стручно-оперативних тимова за извршавање специфичних 

задатака из области заштите и спасавања на територији града Бора, 217-123/2020-I-01 од 09.07.2020. године при чему су, 

поред осталих, формирани:  

1. стручно-оперативни тим за заштиту од поплава, у саставу:  

- руководилац тима Игор Митровић  

- члан тима Горан Павић  

- члан тима Иван Јанковић  

2.стручно-оперативни тим за спровођење евакуације 

- руководилац тима Данијел Алексић  

- члан тима Давор Прашчевић  

- члан тима Драган Рајић  

3.стручно-оперативни тим за хигијенско-епидемиолошке мере  

- руководилац тима Никола Марић   

- члан тима др Јаворка Станкулић  

- члан тима др Весна Радосављевић 

- члан тима др Горан Јоксимовић  

- члан тима др вет мед Бранислав Иванић 

4. стручно-оперативни тим за асанацију терена 

- руководилац тима Игор Митровић 

- члан тима др вет мед Бранислав Иванић 

 

Стручно-оперативни тимови имају задатак да у случају потребе, на захтев Градског штаба за ванредне ситуације 

пруже стручну помоћ у области за коју су одређени. 

 

Повереници Цивилне заштите 

За обављање послова заштите и спасавања, Градски штаб за ванредне ситуације града Бора је донео Закључак 

о именовању повереника и заменика повереника цивилне заштите у насељеним местима града Бора, број 217-24/2019-I-

01 од 07.11.2019. године и Закључак о измени закључка о именовању повереника и заменика повереника цивилне 

заштите у насељеним местима града Бора, број 217-122/2020-I-01 од 09.07.2020. године. Повереници цивилне заштите и 

њихови заменици врше следеће послове у свим фазама одбране као и у фази ванредне ситуације, односно у фази 

отклањања последица поплава:  

1. Врше непосредан увид у стање на подручју и достављају информације Градском штабу за ванредне 

ситуације на телефон 030-423-255.  

2. Предлажу спровођење радова и мера на свом терену у зони одбране у току.  

3. Организују и руководе хитним радовима и мерама у свом реону.  

4. Извештавају штаб о предузетим мерама и воде евиденцију о стању на терену, ангажованом људству, 

механизацији и др.  

Следи списак повереника и заменика повереника цивилне заштите по месним заједницама: 

Град: 

1. МЗ  Брезоник, (483-100) 

Повереник цивилне заштите Драган Јанковић, Цетињска 7 (066/483-705). 

Заменик повереника цивилне заштите Милош Ркуловић, Цетињска 3 (030/483-274). 

 2. МЗ  Север, (421-289) 

Повереник цивилне заштите Момчило Константиновић, Кестенова 37 (061/6506914). 

Заменик повереника цивилне заштите Александар Крачуновић, Ђорђа Вајферта 36/6 (061/3023614). 

3. МЗ  Стари Центар, (423-277) 

Повереник цивилне заштите Андреј Цигановић, Ђ.А.Куна 18/2 (065/3423847). 

 

Заменик повереника цивилне заштите Марија Јокнић, Авалска 5 (063/8379630).  

4. МЗ  Старо Селиште, (421-566) 

Повереник цивилне заштите Зуди Јагупоски, Чока Борулуј 81 (063/102-4867). 

Заменик повереника цивилне заштите Мирко Пијовић, Васе Пелагића 13/4 (063/858-1238). 

5. МЗ  Ново Селиште, (421-973) 

Повереник цивилне заштите Славиша Симоновић, Чока Борулуј 136 (066/435-543). 

Заменик повереника цивилне заштите Паша Ибровић, Кучајна 10а (062/8272878).  

6. МЗ  Бакар, (422-685) 

Повереник цивилне заштите Небојша Шијаковић, Моше Пијаде 76/606 (064/137-6285). 

Заменик повереника цивилне заштите Владимир Стефановић, Моше Пијаде 76/604 (064/349-2097).    

7. МЗ  Рудар, (421706) 

Повереник цивилне заштите Бранко Ћирић, 7.јули 1/4, (063/365-170).  

Ззаменик повереника цивилне заштите Никола Мадић, 3.октобар 61/25 (061/144-0371). 

8. МЗ  Младост, (433-162) 

Повереник цивилне заштите Горан Ђокић, Барска 4 (063/438983). 

Заменик повереника цивилне заштите Дејан Богдановић, Тимочке Дивизије 26/16 (064/2153598).  

9. МЗ  Напредак, (2491181) 

Повереник цивилне заштите Мишко Бобић, Владимира Назора 19 (066/8088-148).  

Заменик повереника цивилне заштите Никола Каприцовић, Веселина Маслеше 10 (060/0628981). 

10. МЗ  Металург, (243-1811) 
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Повереник цивилне заштите Мишел Јанковић, Београдска 21 (064/3983-061). 

Заменик повереника цивилне заштите Милорад Спасић, Стевана Мокрањца 42 (060/343-4015). 

11. МЗ  Нови Центар, (2495268) 

Повереник цивилне заштите Никола Јовановић, 3.октобар 34/29 (060/4281777). 

Заменик повереника цивилне заштите Радиша Тодоровић, Радничка 15/16 (064/1498912).  

12. МЗ  Слога, 435902 

Повереник цивилне заштите Миљан Јанковић, Неготинска 6 (063/422-468).  

Заменик повереника цивилне заштите Љубинко Милошевић, Петра Кочића 81 (062/499-691). 

13. МЗ  Брестовачка Бања, (477-002) 

Повереник цивилне заштите Раде Спасић, Војводе Радомира Путника 8/7 (061/811-2772). 

Заменик повереника цивилне заштите Љубомир Ристановић, Јабланичка 6 (060/477-4840). 

 Села: 

1. МЗ  Брестовац, (436-988)  

Повереник цивилне заштите Бобан Јаношевић, (060/2727012), Брестовац. 

Заменик повереника цивилне заштите Никола Мартиновић, Брестовац (064/517-8879). 

 2. МЗ  Злот, (256-1091) 

Повереник цивилне заштите Данијел Алексић, Злот (069/2228-268). 

Заменик повереника цивилне заштите Зоран Здравковић, Злот (062/371788).  

Повереник цивилне заштите Игор Оларић, Злот (063/8937927). 

Заменик повереника цивилне заштите Бранислав Јанковић, Бор, Петра Кочића 100 (061/6119643).   

3. МЗ  Оштрељ, (435-370) 

Повереник цивилне заштите Миодраг И. Илић, Оштрељ (030/438560, 060/0272751). 

Заменик повереника цивилне заштите Игор Матић, Оштрељ (060/60-90-499). 

4. МЗ  Кривељ, (473-350) 

Повереник цивилне заштите Далибор Станковић, Кривељ – реон Бањица (064/2434815). 

Заменик повереника цивилне заштите Љубиша  Војиновић, Кривељ (060/3073338).  

5. МЗ  Шарбановац, (472-414) 

Повереник цивилне заштите Бобан Адамовић, Шарбановац 064/8563438). 

 

Заменик повереника цивилне заштите Евица Кокелић, Шарбановац (060/7172238). 

6. МЗ  Шарбановац - Тимок 

Повереник цивилне заштите Божидар Пезеровић, Шарбановац (065/2475119). 

Заменик повереника цивилне заштите Мирко Станковић, Шарбановац – Тимок (060/4833300).  

7. МЗ  Метовница, (474-334) 

Повереник цивилне заштите Дејан Марковић, Метовница (060/7439400). 

Заменик повереника цивилне заштите Светомир Анић, Метовница (063/8657262).  

8. МЗ  Горњане, (473-515) 

Повереник цивилне заштите Сека Вануцић, Горњане (060/1489494). 

Заменик повереника цивилне заштите Милан Владић, Горњане (473-522, 063/613122). 

9. МЗ  Бучје, (474-511) 

Повереник цивилне заштите Данијел Петровић, Бучје (063/1671582). 

Заменик повереника цивилне заштите Љубиша Првуловић, Бучје (062/474762). 

10. МЗ  Слатина, (436-740) 

Повереник цивилне заштите Бобан Милојковић, Слатина (069/4844880). 

Заменик повереника цивилне заштите Небојша Бузеј, Слатина (065/2028402). 

11. МЗ  Доња Бела Река, (474-510) 

Повереник цивилне заштите Ратко Живановић, Доња Бела Река (069/1536006). 

Заменик повереника цивилне заштите Витомир Радосављевић, Доња Бела Река (069/47477770). 

12. МЗ  Танда, (476-224, 064/1896981) 

Повереник цивилне заштите Славољуб Димитријевић, Танда(476029, 060/5000915). 

Заменик повереника цивилне заштите Слађан Момчиловић, Танда (476-265, 069/767823).  

13. МЗ  Лука, (069/1711760) 

Повереник цивилне заштите Бобан Жикић, Лука (400-010, 064/1699758, 063/7616554). 

Именује се заменик повереника цивилне заштите Љубиша Репеђић, Лука (060/2727011). 

 

Јединице цивилне заштите опште намене 

 

Према Одлуци о организацији и функционисању цивилне заштите на територији града Бора („Сл. лист града Бора―, 

број 45/2020), предвиђено је формирање јединица цивилне заштите опште намене, укупне бројности 58 припадника.  

Попуњавање јединица цивилне заштите опште намене, њихово опремање и обучавање, требало би реализовати у 

периоду 2021. – 2022. године.  Наведене јединице биле би коришћене и у случају одбране од поплава и санације евентуално 

насталих штета.  

 

Председници савета месних заједница 

 

 На територији града Бора постоји 13 градских и 13 сеоских месних заједница. У случају опасности од појава 

поплава и током поплава, Градски штаб за ванредне ситуације ће комуницирати и са председницима савета месних 

заједница, ради информисања о стању на терену и ради координације у активностима у којима би требало да узму учешће и 

грађани. 
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Рб. Месна заједница Број телефона 

Председник савета  

 

Број телефона 

1 Брезоник 483-100 Драган Карајмановић 065/8302904 

2 Север 421-289 
Момчило 

Костантиновић 
061/6506914 

3 Стари центар 423-277 
Драгиша Николић 

063/462995 

4 Старо селиште 421-566 Зуди Јагупоски 063/1024867 

5 Ново селиште 421-973 Славиша Симоновић 066/435-543 

6 Бакар 422-685 Небојша Јаношевић 
060/6162923 

063/8387504 

7 Рудар 421-706 Бранко Ћирић 061/1895411 

8 Младост 433-162 Драгољуб Јовић 061/1527799 

9 Слога 435-902 Љубинко Милошевић 062/499691 

10 Нови центар 2495-268 Иван Стојановић 060/0888562 

11 Металург 2431-811 Саша Ђорђијевски 064/3218249 

12 Напредак 2491-181 Милосав Јовић 064/2153512 

13 Брестовачка Бања 477-002 Раде Спасић 061/8012772 

14 Брестовац 436-988 Властимир Ћосић 065/3355901 

15 Шарбановац 472-410 Драган Пајић 
065/9472283 

064/8178087 

16 Кривељ 473-350 Снежана Живковић 060/0473150 

17 Злот 2561-091 
Зоран  

Здравковић 
062/371788 

18 Слатина 436-740 Бобан Милојковић 069/4844880 

19 Оштрељ 435-370 Драгослав Станчуловић 062/436825 

20 Метовница 474-334 Дејан Марковић 060/7439400 

21 Доња Бела Река 474-510 Ратко Живановић 069/1536006 

22 Бучје 474-511 Данијел Петровић 063/1671582 

23 Горњане 473-515 Игор Мартиновић 060/4243445 

24 Лука 400-010 Бобан Жикић 063/7616554 

25 Танда 476-224 
Славољуб 

Димитријевић 
060/5000915 

26 Шарбановац Тимок 427-504 Божидар Пезеровић 065/2475119 

  



42 БРОЈ 7                          „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА  БОРА―              22. март 2021. 

 
 

4.2. Процена могуће угрожености од поплава 

Поплаве на територији града Бора нису честе. Првенствени разлози су: умерена количина атмосферских падавина 

и непостојање већих речних токова (изузетак је Тимок, који пролази кроз атаре села Метовница и Шарбановац и који 

припада водама I реда, а који се излива првенствено услед бујичног тока Оснићке реке која се у атару месне заједнице 

„Шарбановац―, место звано „Селиште― улива у Тимок. У таквим ситуацијама дешавало се да буде поплављено до 50 ха 

првенствено обрадивог пољопривредног земљишта у периоду од неколико часова до неколико седмица.  

 

 
 

Скица број 1. Најчешће плављено подручје на територији града Бора– ушће Оснићке реке у Црни Тимок 

 

Процењује се да је угроженост територије и насеља у граду Бора следећа: 

 

ВОДОТОК I реда (надлежност ЈВП СРБИЈАВОДЕ) 
 

 Брестовачка река 

Брестовачка река простире се од бране на Борском језеру до ушћа у Тимок у атару села Метовница. Намена бране 

је да прикупља и акумулира воду са дела сливног подручја Црног врха у количини од 12.000.000 м3, првенствено ради 

снабдевања техничком водом погона Serbia ZiJin Bor Copper d.o.o. Bor. Поред тога, изградњом бране створено је вештачко 

Борско језеро, које има туристички значај. 

Теоретски, постоји могућност од велике поплаве у случају пробоја бране на Борском језеру, услед нпр. земљотреса 

или диверзије (вештачко језеро капацитета 12 милиона м³ у време максималног водостаја) при чему би поплавни талас 

прошао преко Саваче, Брестовачке Бање, Брестовца и Метовнице. У наведеном подручју налази се велики број викендица и 

кућа и сходно томе, велики број људи, па би последице наглог процурења/рушења бране биле катастрофалне. Ради 

обавештења грађана, на терену су, на више места, пре више деценија постављени стубови обавештења на надморској 

висини до које би могла до доспе вода у случају пробоја језерске бране. Поред тога, у Брестовачкој Бањи, Брестовцу и 

Метовници постоје сирене за узбуњивање грађана, чије је одржавање у надлежности власника/корисника бране Борског 

језера – Serbia ZiJin Bor Copper d.o.o. Bor.  

 

 ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ НА ВОДАМА I РЕДА У 2020. ГОДИНИ 

Иако су водотокови I реда у надлежности ЈВП „Србијаводе―, због хитности ситуације, јединица локалне 

самоуправе је извела радове на чишћењу протицајних профила водотокова, на местима где су биле угрожене путна 

инфраструктура и домаћинства – на Злотској реци (Злот) и на Црном Тимоку (Метовница).  

 

ИЗВОД ИЗ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА НА ВОДАМА I РЕДА ЗА 2021. 

ГОДИНУ („Сл.гласник РС― бр.158/2020). 

 

Наведени Оперативни план припрема ЈВП „Србијаводе― у складу са општим планом, а доноси: 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ, Булевар уметности 2а, Нови Београд 

тел. 011/201-33-60, E-mail: vodoprivreda@minpolj.gov.rs, WЕВ sajt: www.rdvode.gov.rs 

 

1. НАЗИВ ПРАВНИХ ЛИЦА НАДЛЕЖНИХ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 

НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ИМЕНА РУКОВОДИЛАЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И ДРУГИХ 

ОДГОВОРНИХ ЛИЦА 

 

1. Координатори одбране од поплава и помоћници 

http://www.rdvode.gov.rs/
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ГЛАВНИ КООРДИНАТОР ОДБРАНE ОД ПОПЛАВА 

Наташа Милић, моб. 064/840-40-41, E-mail: natasa.milic@minpolj.gov.rs, 

 

Помоћници: 

Мерита Борота , тел.011/201-33-47 , E-mail merita.borota@minpolj.gov.rs 

Милица Павловић, тел. 011/201-33-47, E-mail: milica.pavlovic@minpolj.gov.rs 

 

2. Главни руководиоци одбранe од поплава на водном подручју „ДУНАВ― и њихови заменици: 

 

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ― Булевар уметности бр.2а, Београд 

Тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82 

Е-mail: odbrana@srbijavode.rs,WEB sajt www.srbijavode.com 

 

ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА: 

Горан Пузовић, моб.064/840-40-07, E-mail: goran.puzovic@srbijavode.rs 

 

Заменик за спољне воде и загушење ледом: 

Јован Баста тел. 064/840-41-50, E-mail jovan.basta@srbijavode.rs 

 

Заменик за унутрашње воде: 

Милош Радовановић,  тел. 064/840-40-71, E-mail milos.radovanovicc@srbijavode.rs 

 

3. Правно лице надлежно за организовање и спровођење одбране од поплава од спољних вода и нагомилавања леда, 

руководилац одбране од поплава на водном подручју и његов заменик  

 

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ: „ ДУНАВ― 

ВОДНА ЈЕДИНИЦА ―ТИМОК-ЗАЈЕЧАР‖ 

СЕКТОР-ДЕОНИЦА Д.1-Д.1.3.,Д.1.4.,Д.2. 

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ―ВПЦ „САВА-ДУНАВ―Бродарска бр.3 Нови Београд 

Тел. 011/214-31-40, 311-43-25, 213-58-64, 201-81-00 

Факс 011/311-29-27, 201-81-12 E-mail vpcsavadunav@srbijavode.rs 

 

 

РУКОВОДИЛАЦ ОДСБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: 

Јован Баста, моб. 064/840-41-50 E-mail jovan.basta @srbijavode.rs 

 

ZAMENIK RUKOVODIOCA NA VODNOM PODRUČJU 

Зоран Цекић, моб. 064/840-40-05, E-mail zoran.cekic@srbijavode.rs 

 

4. Правно лице надлежно за организовање одбране од поплава, руководилац одбране од поплава на мелирационом подручју  

и његов заменик  

 

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ: ДУНАВ 

МЕЛИРАЦИОНО ПОДРУЧЈЕ: „ДОЊИ ДУНАВ― 

ВОДНА ЈЕДИНИЦА ―ТИМОК-ЗАЈЕЧАР‖ 

ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС) ДД 15.-ДД19 

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ― Булевар уметности бр.2а, Нови Београд 

Тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82 

Е-mail: odbrana@srbijavode.rs,WEB sajt www.srbijavode.com 

 

РУКОВОДИЛАЦ  

Александар Симић, моб.064/840-40-27, E-mail: aleksandar.simic@srbijavode.rs 

 

ЗАМЕНИК 

Игор Станковић тел. 064/840-40-03, E-mail igor.stankovic@srbijavode.rs 

 

5. Републичка организација надлежна за хидрометеоролошке послове 

РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ, Кнеза Вишеслава 66, Београд 

Е-mail: srhydra@hidmet.gov.rs, office@hidmet.gov.rs, WЕВ sajt: www.hidmet.gov.rs 

тел. 011/305-08-99, 254-33-72, факс 011/254-27-46,  

Дежурни оперативни телефон: 064/838-52-58 

 

РУКОВОДИЛАЦ ЗА ХИДРОЛОШКЕ ПРОГНОЗЕ: 

Дејан Владиковић, 011/305-09-00, 254-33-72, факс 011/254-27-46, моб. 064/838-51-65, 

 Е-mail: dejan.vladikovic@hidmet.gov.rs 

 

ЗАМЕНИК: 

Јелена Јеринић, тел. 011/305-09-00, 305-09-04, факс 011/254-27-46, моб. 064/838-52-77, 

Е-mail: jelena.jerinic@hidmet.gov.rs 

 

ПЕРМАНЕНТНЕ СЛУЖБЕ РЕПУБЛИЧКОГ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКОГ ЗАВОДА,  

mailto:natasa.milic@minpolj.gov.rs
mailto:merita.borota@minpolj.gov.rs
http://www.srbijavode.com/
mailto:goran.puzovic@srbijavode.rs
mailto:jovan.basta@srbijavode.rs
mailto:milos.radovanovicc@srbijavode.rs
mailto:vpcsavadunav@srbijavode.rs
mailto:dusan.panic@srbijavode.rs
mailto:dusan.panic@srbijavode.rs
http://www.srbijavode.com/
mailto:aleksandar.simic@srbijavode.rs
mailto:igor.stankovic@srbijavode.rs
mailto:dejan.vladikovic@hidmet.gov.rs
mailto:jelena.jerinic@hidmet.gov.rs
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКО БДЕЊЕ: 

Одсек за прогнозу времена : тел. 011/305-09-68 

Одсек за најаве и упозорења : тел. 011/254-21-84 

 

6. Друга правна лица задужена за спровођење одбране од поплава 

 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

Управа за ватрогасно спасилачке јединице и цивилну заштиту 

Горан Николић, моб. 064/892-12-56,  Е-mail: goran.nikolic@mup.gov.rs 

Саша Ранчић, моб. 064/892-03-01, Е-mail: sasa.rancic@mup.gov.rs 

Владо Племић, моб. 064/892-55-28, Е-mail: vlado.plemic@mup.gov.rs 

Братислав Ранчић, моб. 064/892-93-38,  Е-mail: bratislav.rancic @mup.gov.rs 

Бојана Икодиновић, моб. 064/892-93-38,  Е-mail: bojana.ikodinovic @mup.gov.rs 

Ненад Пауновић, моб. 064/892-86-19,  Е-mail: nenad.paunovic @mup.gov.rs 

 

 

Управа за управљање ризиком 

Живко Бабовић, моб. 064/892-94-50, Е-mail: zivko.babovic@mup.gov.rs 

Јелена Јашовић, моб. 064/892-32-79, Е-mail: jelena.jasovic@mup.gov.rs 

Властимир Вуликић, моб. 064/892-97-38, Е-mail: vlastimir.vulikić@mup.gov.rs 

Горан Стојановић, моб. 064/892-86-19, Е-mail: goran.stojanović@mup.gov.rs 

 

Национални центар 112 

 

тел. 011/228-29-33, 228-29-27, 228-29-10, 228-29-28, тел/факс 011/228-29-28 

моб. 064/892-96-68, 064/854-39-68 Е-mail:  nacionalnicentar112.svs@mup.gov.rs 

 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ДИРЕКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ 

Дејан Пештерац, моб.064/892-10-99 тел.011/274-07-63, Е-mail dejan.pesterac.svs@mup.gov.rs 

 

 2.ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ОД СПОЉНИХ И УНУТРАШЊИХ ВОДА И ЛЕДА  

 

СИСТЕМИ ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВА - сектори, деонице, заштитни водни објекти,штићена поплавна подручја и 

критеријуми за проглашење редовне и ванредне одбране од поплава од спољних вода и загушења ледом 

 

1. Водно подручје „Дунав― 

б) ВОДНА ЈЕДИНИЦА „ТИМОК-ЗАЈЕЧАР― 

Ознака  

деонице 

 

Опис 

деонице 

Заштитни водни објекти на 

којима се спроводе мере 

одбране од поплава 

Критеријуми 

за увођење мера одбране од поплава 

Штићено поплавно 

подручје 

Д.1.4.  Брестовачка река 

 

Брана ―Борско 

језеро‖ 

1.Брана са акумулацијом 

„Борско  језеро―на 

Брестовачкој реци, левој 

притоци Црног Тимока 

Простор за пријем поплавног 

таласа 1.100.000м3. 

Евакуација великих вода се 

врши према техничкој 

документацији о начину 

коришћења бране и 

акумулације ―Борско језеро‖ 

 

Карактеристичне коте 

138.50 прелив/нормални ниво 

439.30 максимални ниво 

440.00 круна бране 

―Борско језеро‖ 

БОР 

 

Помоћник руководиоца на водном подручју за брану Д.1.4. Веселин Лукић, моб. 064/840-40-21 E-mail: 

veselin.lukic@srbijavode.rs 

ВПЦ „САВА-ДУНАВ― РЈ―Неготин―, Неготин, тел. 019/546-392, 541-610, факс 019/546-392, E-mail: negotin @srbijavode.rs 

 

Д.1.4. Брана ―Борско језеро‖ВПЦ „САВА-ДУНАВ―, Београд Тел. 011/201-81-48 201-81-49 факс 011/311-29-27 Е-

mail:odbrana@srbijavode.rs Јован Баста, моб. 064/840-41-50 Е-mail:јован.баста@srbijavode.rs 

 

Serbia ZiJin Bor Copper doo Бор Огранак ТИР Бор, тел. 030/425-576, 427-459, факс 030/425-256, на брани 030/482-147 

 Директор: Lan Chicong, Е-mail: tirposlovodstvo@gmail.com 

Иван Недељковић Е-mail: ivan.nedeljkovic@zijibor.rs моб. 064/816-95-98, тел. 030/423-163 

Зоран Миловановић тел. 030/421-463, моб. 064/817-85-97 Е-mail:zoran.m.vode@gmail.com 

 

СИСТЕМИ ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВА - хидромелирациони системи, територијална припадност система, дужина 

каналске мреже, реципијент, евакуациони објекат и критеријуми и услови за проглашење редовне и ванредне одбране од 

поплава од унутрашњих вода  

Водна јединица „ТИМОК-ЗАЈЕЧАР―,  Мелиорационо подручје ХМС, ДОЊИ ДУНАВ  

ДД 15. 

 

 

mailto:goran.nikolic@mup.gov.rs
mailto:sasa.rancic@mup.gov.rs
mailto:vlado.plemic@mup.gov.rs
mailto:goran.nikolic@mup.gov.rs
mailto:goran.nikolic@mup.gov.rs
mailto:goran.nikolic@mup.gov.rs
mailto:zivko.babovic@mup.gov.rs
mailto:jelena.jasovic@mup.gov.rs
mailto:vlastimir.vuliki?@mup.gov.rs
mailto:goran.stojanovi?@mup.gov.rs
mailto:%20nacionalnicentar112.svs@mup.gov.rs
mailto:%20dejan.pesterac.svs@mup.gov.rs
mailto:veselin.lukic@srbijavode.rs
mailto:veselin.lukic@srbijavode.rs
mailto:tirposlovodstvo@gmail.com
mailto:ivan.nedeljkovic@zijibor.rs
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Ознака 

ХМС 

Хидромелирацио-ни 

систем (ХМС) 

Територијална 

припадност 

система 

Катастарска 

општина (КО) 

Д
у

ж
и

н
а 

к
ан

ал
а 

м
р

еж
е
 

(Д
К

М
) 

(м
) 

Реципијент Евакуациони објакат 

Г
р

ав
и

та
ц

и
о

н
и

 
и

сп
у

ст
 

(Г
И

) 

Ц
р

п
н

а 

ст
ан

и
ц

а 

(Ц
С

) 

ДД15. Брестовац Делови КО: 

Брестовац, 

Метовница, 

Звездан, 

Шарбановац и 

Злот IV 

 

28.379 Брестовачка река, 

Црни Тимок 

+ - 

 

Помоћник руководиоца одбране од поплава на мелиорационом подручју Милутин Мијушковић моб. 064/840-41-21 

E-mail: milutin.mijuskovic@srbijavode.rs, ВПЦ „САВА-ДУНАВ― РЈ „Неготин―, тел. 019/546-392, 541-610, факс 019/546-392 

„Водопривреда― Д.О.О Пожаревац, тел. 012/523-022, факс 012/522-923 E-mail: vodoprivreda@vodoprivreda.co.rs  

Директор Ненад Милановић, моб. 064/893-81-00 

Лука Матовић, моб. 062/805-89-85 

Предраг Јанковић, моб. 064/893-81-04 

 

Важнији водотокови II редa на територији града Бора (надлежност локалне самоуправе) су: 
Бељевинска река (Злот) 

Лазарева река (Злот) 

Поток Војала (Злот)  

Микуљска река (Злот) 

Кривељска река (Кривељ, Оштрељ) 

Црвена река (Кривељ) 

Равна река (Лука, Доња Бела Река)  

Танда/Црнајка (Танда) 

Оснићка река (Шарбановац) 

Када су у питању објекти, појединих година је било угрожено само пар објеката изграђених без одговарајућих 

дозвола на самој обали Тимока. 

На територији града Бора постоји један објекат за одбрану од поплава на водотоковима II реда-брана на Лазаревој 

реци. Већина водотокова II реда на територији града Бора не одржава се (не чисти се од грања, попадалих стабала и 

отпада/смећа) од стране власника/корисника приобалног земљишта, што смањује пропусну моћ корита  

 

водотокова и увећава могућност излива воде/поплава у случају високог водостаја. Срећом, упркос наведеној чињеници, на 

територији града Бора веома су ретке поплаве и причињене штете су релативно мале. 

У 2020. години од стране јединице локалне самоуправе нису извођени радови на уређењу водотокова II реда 

обзиром да за истим није било потребе (претходних година изведени су радови на критичним местима, тако да 2020. године 

није евидентирана ни једна поплава на територији града).  

 

Угроженост од изливања бујичних вода 
 

На територији града, обзиром на конфигурацију, постоји више бујичних потока. Обраслост брдског терена није 

задовољавајућа, те се јавља и ерозивност земљишта. Карактеристика бујичних потока је та да су кратког рока и услед већих 

киша и наглог топљења снега попуне своје корито и изливају се на околно земљиште.  

За спречавање штета које изазивају бујице неопходно је редовно одржавање корита ових потока, као и 

пошумљавање и затравњивање површина у брдским теренима подложним ерозији.  

 

Угроженост од појава подземних вода 
Насељена места на територији града угрожена су појавом подземних вода и то нарочито они делови насеља која се 

налазе у депресији, односно на току воде или због лоше регулације отока атмосферских вода или бујичних токова који се 

стварају у њиховим насељима, или као последица лоше комуналне инфраструктуре. На појаву подземних вода знатно утиче 

и систем и начин градње објеката, јер је већина без олука, тротоара, регулисаних одвода и одговарајуће дренаже.  

 

Угроженост од „урбаних поплава“ 
У случају обилних киша/топљења снега на територији града може доћи до поплава на појединим локалитетима, 

првенствено на неколико саобраћајница (делови улице Моше Пијаде: испред зграде локалне самоуправе и раскрсница са 

улицом Бошко Буха; део Мајданпечке улице код Зелене пијаце). ЈКП „Водовод― надлежан је за одржавање атмосферске 

канализације у функционалном стању.  

У 2021. години, сем  радова  на редовном одржавању атмосферске канализације,  планирана је израда пројектно-

техничке документације за реконструкцију атмосферске канализације у улици Мајданпечка, у улици Чочетова, у улици 

Николе Пашића ( код зграде тзв. Дуплекс), у улици Зелени булевар (код сервиса „Кристал―) и израда пројектно-техничке 

документације за израду колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода у сливу Борске реке. 

 

4.3  Мере заштите од поплава 
У спровођењу организације одбране од поплава предузимају се: превентивне мере, мере у случају непосредне 

опасности, мере заштите и активности када дође до поплаве и мере ублажавања последица поплаве. 

 

4.3.1. Превентивне мере 

mailto:milutin.mijuskovic@srbijavode.rs
mailto:vodoprivreda@vodoprivreda.co.rs
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Да би се смањила штетно дејство вода и да би последице изазване плављењем биле што мање, неопходно је 

предузети одређене превентивне мере одбране и то:  

1.Обезбедити да се у поступку израде и доношења урбанистичких планова, правилима грађења, одреде општи и 

основни услови за заштиту од непогода и поплава. 

2. Стално радити на повећању степена сигурности одбране од поплава кроз израду и иновирање техничке 

документације за изградњу и реконструкцију одбрамбених линија. 

3. Изводити  антиерозивне радове, првенствено пошумљавањем и санирањем клизишта. 

 

4. Изградити недостајуће одбрамбене насипе.  

5. Продубљавати корита водотокова где долази до плављења. 

6. Изградити системе канала за одвођење воде и њихово одржавање. 

7. Изградити пропусте са већом пропусном моћи воде. 

8. Стално радити на изградњи и реконструкцији одбрамбених линија. 

9. Унапређивати системе осматрања, веза и координације за извршење задатака. 

10. Предузимати мере чишћења речних корита, канала и јаруга. 

11. Оспособљавати грађане за заштиту и спасавање од поплава кроз личну и узајамну заштиту где је носилац свака 

месна заједница за своје подручје. 

12. Оспособљавати субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање од поплава и уношење  њихових задатака 

у планове одбране. 

13. Оспособљавати добровољне организације (Добровољно ватрогасно друштво, Црвени крст и др.) и дефинисати 

њихове задатке у случају поплава. 

14. Оспособљавати чланове Штаба за ванредне ситуације за руковођење акцијама  заштите и спасавања од 

поплава. 

15. Обезбедити подизање општег нивоа информисања грађана о поплавама. 

 

4.3.2. Мере заштите у случају непосредне опасности 

Евидентна опасност од поплава на територији града Бора, настаје када су метеоролошки услови изузетно 

неповољни (дуготрајно падање кише, нагло топљење снега). Ради спречавања настанка штете од поплава предузимају се 

следеће мере:  

1. Редовно праћење и осматрање водостаја на рекама. 

2. Активирање Градског штаба за ванредне ситуације града Бора. 

3. Стављање у приправност субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање од поплава. 

4. Информисање и обавештавање становништва о могућем настанку поплаве и предузимање потребних 

превентивних мера за заштиту.  

 

5. ПРОГЛАШЕЊЕ, АКТИВНОСТИ И УКИДАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 

Командант Градског штаба за ванредне ситуације проглашава и укида одбрану од поплава на водотоцима II реда. 

Градски штаб за ванредне ситуације о предузетим радњама обавештава надлежне државне институције. 

 

   Критеријум за доношење одлуке о проглашењу редовне и ванредне одбране од поплава на територији града Бора 

је повећање нивоа воде услед обилних падавина, наглог топљења снега или друге појаве, на основу информација са терена 

или обавештења од стране надлежних органа. Наведен критеријум је дефинисан из разлога што на водама II реда не постоји 

систем мерења водостаја (мерна места и задужено лице за очитавање водостаја), па није могуће рационално дефинисати 

нивое водостаја изнад којих би требало прогласити одбрану од поплава. 

 

5.1. Оперативне мере и активности када дође до поплава (мере у току ванредне одбране): 

Ванредна одбрана од поплава,  проглашава се када се најаве екстремно јаки пљускови или нагло топљење снега на 

сливу бујичног водотока и када се очекује пораст протока бујичне поплаве и пробој одбрамбене линије. 

Предузимају се мере: 

1. Преко средстава јавног информисања се обавештава становништво о насталој ситуацији и угрожености. 

2. Врши се евакуација становништва, стоке и материјалних добара из поплављеног подручја. 

3. Обезбеђује се храна и вода за евакуисано становништво и стоку.  

 

4. Обезбеђује се храна и вода за становништво и стоку на поплављеном подручју. 

5. Црпе се воде из поплављених објеката. 

6. Врши се прокопавање нових и чишћење постојећих канала за бржи проток надошле воде. 

7. Предузимају се хигијенско-епидемиолошке мере за заштиту становништва и животиња. 

8. Пружа се одговарајућа здравствена и друга медицинска помоћ становништву и ветеринарска заштита и помоћ 

животињама.  

 

 О поплавним догађајима на територији града Бора, евиденцију води Градска управа града Бора - Одељење за 

привреду и друштвене делатности – саветници за пољопривреду, водопривреду, шумарство, заштиту грађана и 

материјалних добара од елементарних и других непогода и одбрану, Мира Мартиновић и Бранислав Јовановић. 

 

Ванредна ситуација настаје када није могуће са људством, средствима и постојећим капацитетима за одбрану од 

поплава отклонити опасност од поплава ширих размера и већих материјалних штета, односно када постоји опасност да 

најављена хидролошка ситуација знатно превазиђе мере редовне одбране од поплава. 

Ванредну ситуацију, услед поплава на водама II реда на територији града Бора, проглашава градоначелник, на 

предлог Градског штаба за ванредне ситуације (чл.39 Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању внредним 

ситуацијама – „Сл.гласник РС―, број 87/2018). 
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5.2. Оперативне мере и активности у отклањању последице од поплава 

Када дође до повлачења воде из поплављеног подручја, предузимају се следеће мере и активности: 

1. Одвођење и испумпавање заосталих вода.  

2. Темељно чишћење поплављених објеката.   

3. Чишћење, дезинфекција и хлорисање водних објеката.  

4. Микробиолошка контрола исправности хране и воде. 

5. Укидање забране употребе воде за пиће из јавних/локалних водовода, чесама и бунара (у случају повољних 

резултата анализа воде). 

6. Здравствено и санитарно обезбеђење. 

 

 5.3. Ангажовање радне снаге, опреме и механизације  

Ангажовање радне снаге, опреме и механизације и материјала врши се на основу Закона о водама, одлуке или 

наредбе Градског штаба за ванредне ситуације, у складу са Законом о  смањењу ризика од катастрофа и управљању у 

ванредним ситуацијама. 

 

а) Правна лица од значаја за одбрану од поплава  
 

Р.Б. Назив  Основна делатност 

1. "Боговина" Бор Oсновна делатност је изградња и експлоатација регионалног водосистема 

Боговина Бор у циљу редовног снабдевања квалитетном водом Бора, Бољевца, 

Зајечара, Неготина и Књажевца. 

2. ЈКП "3.октобар" Бор Oсновне делатности су извоз и депоновање смећа, чишћење јавних површина, 

прање улица и тротоара, зимска служба, погребне услуге и одржавање гробља, 

одржавање и подизање зелених површина и чишћење заједничких просторија у 

зградама. У случају потребе, ангажује своју механизацију и људство у циљу 

заштите од поплава и одклањања последица истих. 

 

3. 

 

ЈКП "Водовод" Бор 

 

Oсновна делатност је обезбеђење уредног функционисања водосистема и редовно 

и квалитетно снабдевање. У случају потребе, ангажује своју механизацију и 

људство у циљу заштите од поплава и одклањања последица истих. 

4. ДОМ ЗДРАВЉА БОР  Здравствена делатност. У случају потребе, ангажује своје капацитете ради 

здравственог збрињавања лица угрожених у ванредним ситуацијама, укључујући и 

поплаве. 

5. ОПШТА БОЛНИЦА БОР Здравствена делатност У случају потребе, ангажује своје капацитете ради 

здравственог збрињавања лица угрожених у ванредним ситуацијама, укључујући и 

поплаве. 

 Градско веће града Бора донело је Одлуку о одређивању субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање на 

територији града Бора, број 82-1/2020-IV од 21.01.2020. године, и то: ЈКП „3.октобар― Бор, Serbia ZiJin Bor Copper d.o.o Bor, 

Rakita Exploration d.o.o Bor, Ветеринарска станица Бор, д.о.о Бортравел Бор, ЈКП „Водовод― Бор, Општа болница Бор,  Дом 

здравља Бор, Установа за децу „Бамби― Бор, Ресторан са преноћиштем „Србија―, Центар за социјални рад „Бор―, Установа 

Спортски центар Бор, Металка д.о.о Бор, Лав Плус д.о.о Бор и Текијанка д.о.о Кладово. Субјекти од посебног значаја за 

заштиту и спасавање на територији града Бора врше заштиту и спасавање грађана, материјалних и других добара у случају 

опасности и несрећа изазваних елементарним непогодама и другим несрећама у складу са својом делатношћу и задацима 

које им нареди Градски штаб за ванредне ситуације.  

 

 б) У случају проглашења ванредне ситуације одређени/задужени субјекти су дужни да: 
       1. Одржавају саобраћајнице локалног карактера и путеве од значаја за одбрану од поплава. 

2. Обезбеде функционалност и заштиту објекaта у ванредним ситуацијама од штетног дејства воде (редовно 

чишћење око мостова, канала, сливника, пропуста у склопу пута на којима се формира бујични талас).  

3. Обезбеде прилазе за одбрану од поплава.  

4. Обезбеде поуздано водоснабдевање становништва и све потребне мере заштите виталних објеката система за 

водоснабдевање који могу буду угрожени штетним дејством вода.  

5. Обезбеде функционалност атмосферске и фекалне канализације у ванредним ситуацијама.  

6. Обезбеде поуздано функционисање сопствене оперативе и механизације у ванредним ситуацијама и са њом 

учествују у реализацији одбране од поплава у свим фазама, а по упутствима и налозима Градског штаба за ванредне 

ситуације.  

7.  У случају потребе да обезбеде превоз, смештај,  исхрану и здравствену заштиту угроженог становништва,  

здравствену заштиту домаћих животиња и снабдевање алатом, грађевинским материјалом, заштитном опремом и 

прехрамбеним производима. 

 

в) Расположива механизација  
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1 ЈКП „3.Октобар― Игор Митровић 
030/ 432-224 

060/2727-700 
11 3 5  3  2 
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2 
ЈКП „Водовод― 

Бор, 

Горан Павић 

 

030/421-150 

064/883-3643 
1  2  1 3 

  
 

3 

 

Serbia ZiJin Bor 

Copper d.o.o 

Ximing Jian 030/423-874 16 11 1 4 3  3 4 1 

4 
Rakita Exploration 

d.o.o Bor 
Фу Фејлонг 030/2155-005 5 2 1 3  

  
1 1 

 

г) Дужности и обавезе месних заједница на угроженом подручју  

 Месне заједнице су дужне да предузму мере указивања потребе да свако домаћинство узме учешће у заштити око 

угрожених површина, где би се редовним одржавањем оспособили за одбрану од поплава већих размера. Такође, месне 

заједнице су дужне да предузму све потребне мере за ангажовање радне снаге локалног становништва за уређење потока и 

канала за одвод воде на својој територији како не би дошло до загушења бујичних токова.  

 

 д) Дужности и обавезе пољопривредника, пољопривредних предузећа и  власника објеката и земљишта на 

потенцијалном угроженом подручју  

 Пољопривредници и власници и корисници објеката и земљишта на потенцијално угроженом подручју, дужни су 

да превентивно обезбеде извођење повремених бразда на својим њивама ради ефикасног одвођења сувишних вода у 

најближи канал, као и да редовно одржавају канале и пропусте око својих зграда, службених просторија и дворишта, како 

би исти били у функционалном стању.  

 

5.4. Обавештавање јавности 

 Градски штаб за ванредне ситуације града Бора, у оквиру својих активности, предузима мере да се преко средстава 

јавног информисања становништва упозна са свим битним околностима у вези могуће појаве поплаве, о предузетим мерама 

које треба да се предузимају док је поплава у току, као и о престанку опасности од поплава и о предузимању даљих мера за 

отклањање последица поплаве. 

 У спровођењу ових активности, јавност се обавештава о следећем: 

 1. о потенцијалној могућности и јачини поплаве, 

 2. о начину упућивања упозорења јавности, 

 3. о површини која може бити поплављена и потребе евакуације за сваки ниво очекиване поплаве, 

 4. о начину евакуације, 

 5. о активностима које треба предузимати како би се смањила штета од поплава, 

 6. о безбедносним активностима и могућностима реконструкције на оштећеним објектима након поплаве и сл. 

На територији града Бора постоје следећи локални електронски медији: Радио Телевизија Бор (Моше Пијаде 19, 

030/424-587,030/427-427) и интернет радио станица „Антена― (Радничка 19 030/2495475, 030/2495476, 063/810-3-228) који се 

у случају потребе могу користити за информисање становништва у ванредним ситуацијама, укључујући и поплаве. 

 

6. ПРОГРАМ МЕРА И РАДОВА НА СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД ПОПЛАВА У 2021.  

ГОДИНИ (ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ) 

 

У циљу заштите од вода и спречавања погоршања водног режима, обезбеђења пролаза великих вода и спровођења 

одбране од поплава, потребно је да се изведу следећи радови на отварању наведених профила водотока: 

А) МЗ Лука – на Лучкој реци – на координатама од N 44º 16´ 96´´ до N 44º 16´ 85´´ и на координатама E 22 18 26 до 

E 22 18 48  посећи и уклонити дрвеће и шибље, очистити корито реке од наноса који смањује протицај воде на водотоку. 

 

Б)  МЗ Танда – на реци Танда, на координатама N 44º 229´ (код моста), на координатама E 22º 14´ 72´´ и 140 м 

узводно уклонити дрвеће и шибље који смањују протицај воде на водотоку. 

В) МЗ Доња Бела Река – на Равној реци – на координатама од N 44º 07´ 38´´ (код цркве) и на координатама E 22º 

20´ 54´´ завршити започете радове на уклањању дрвећа и шибља.  

Г) МЗ Слатина – на потоку Рукјавица, на координатама N 44º 03´ 99´´ и на ушћу Рукјавице у Борску реку, на 

координатама E 22º 166´ уклонити дрвеће и шибље који смањују протицај воде на водотоку. 

Д) МЗ Шарбановац – на Шарбановачкој реци, на координатама N 43º 92´ 89´´ и E 22º 08´ 61´´, (код железничког 

мостића), узводно кроз насеље, у дужини од 150 м, и низводно, до ушћа Шарбановачке реке у Тимок, у дужини од 100 м 

уклонити дрвеће и шибље. 

Ђ) МЗ Шарбановац - на Шарбановачкој реци, на координатама N 43º 92´ 94´´ и E 22º 09´ 18´´, од мостића (иза 

месне канцеларије) 50 м низводно и 150 м узводно уклонити дрвеће и шибље. 

Извођач радова одабраће се кроз поступак јавне набавке. 

 

7. ФИНАНСИРАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 

 

 Средства за реализацију Оперативног плана за одбрану од поплава за воде II реда на територији града Бора се 

обезбеђују из буџета града, у складу са Законом. Према Одлуци о буџету града Бора за 2021.годину („Службени лист града 

Бора―, број 59/2020), планиран износ средстава за уређење речних корита водотокова II реда у 2021. години, износи 

500.000,00 динара (наменска средства за извођење радова и за материјал-пропусне цеви).  

 У случају проглашења ванредне ситуације, градоначелник Бора ће се, за евентуално недостајућа средства, 

обратити посебним захтевом надлежним државним органима.  

 

8. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

  

Мишљење о овом Оперативном плану, у складу са чланом 55. Закона о водама (''Службени гласник РС'', бр. 30/10, 93/12, 

101/16, 95/18 и 95/18 – др. закон), дало је надлежно ЈВП „Србијаводе― Београд, ВПЦ „Сава-Дунав―, Београд, број: 669/1 од              

11.2.2021. године. 



49 БРОЈ 7                          „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА  БОРА―              22. март 2021. 

 
 По један примерак Оперативног плана се чува у архиви Градске управе Бор, у Одељењу за привреду и друштвене 

делатности, Одељењу за ванредне ситуације у Бору и у Градском већу града Бора.  

  

 Оперативни план објавити у „Службеном листу града Бора―. 

               

Број: 217-14/2021-I 

 У Бору, 19. марта 2021. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА  

                                                                      

 ПРЕДСЕДНИК, 

                                                          Драган Жикић, с.р. 

 

 
 

 

 

Јавно  водопривредно предузеће  „ Cpбија воде―  Беоrpад 

, Водопривредни центар  "Сава-Дунав" 

11070 Нови Београд, Бродарска 3; www.srbijavode.rs,   vpcsavadunav@srbijavode.rs; 

Текући рачун: 200-240218010135-97; ПИБ: 100283824; Матични број: 17117106; 

Наменски рачун трезора: 840-78723-57; ЈБКЈС: 81448; Телефон: 011/201-81-00, 311-43-

25 ; 

Факс: 011/311 —29-27 

 

Број:        

 

MM 

Јавно водопривредно предузеће "Србијаводе", Водопривредни центар "Сава-Дунав" 

Београд, peшaвajyћи по захтеву Градске управе града Бор, поднетог под бројем 325- 1/2021-III од 15.01.2021. 

године (нaш број: 669 oд, 19.01.2021. годпне), а на основу чл. 55. став 5. Закона о водама („Сл.гласник PC”, бр. 

30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18- др.закон) издаје следеће: 

 

М И Ш Љ  Е Њ Е 

У ПОСТУПКУ ДОНОШЕЊА ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА 

ВОДЕ II РЕДА ЗА ПОДРУИЈЕ ГРАДА БОР, ЗА 2021. ГОДИНУ 

 
 

 1.ОПШТИ ПОДАЦИ: 

1.1.Назив документа: 

Оперативни плав за одбрану поплава за воде II реда (у даљем тексту Оперативни план за воде II реда, 

локални оперативни план - ЛОП) за територију града Бор. 

1.2.Административнв подаци: 

— Град: Бор 

— Округ: Борски 

— Водно подручје: Дунав 

― — Мелиорационо подручје: Дунав 

1.3.Донети Оперативни планови за воде II реда у претходном периоду: 

Град Бор донео је Оперативне планове за воде II реда за 2015., 2016., 2017., 2018., 2019. и 2020. 

годину, по претходно прибављеним мишљењима JBП "Србијаводе" ВПЦ "Сава — Дунав" PJ "Неготин" 

Неготин и то: 

- за 2015. годипу бр. 153/2-15 од 15.05.2015. године, 

- за 2016. годину бр. 292/2-16 од 29.06.2016. године, 

- за 2017. годину бр. 1-898/1 од 17.03.2017. године, 

- за 2018. годину бр. 2477/1 од 10.04.2018. годипе, 

- за 2019. годину бр. 3008/1 од 24.04.2019. године, 

- за 2020. годину бр. 1332/1 од 12.03.2020. године. 

 2. Основ за издавање мишљења JBП "Србијаводе―: 

Законом о водама (члан 55.) прописано је: 

- да Оперативни план за воде II реда доноси надлежни орган једінице локалне самоуправе у складу са 

општим и оперативним планом за воде I реда, за период од једне године, најкасније 30 дана од 

дана доношења Оперативног плана за воде I реда, на основу претходно прибављеног 

мишљења јавног водопривредног предузећа, 

— да Оперативпи план за одбрану од поплава за воде I реда, припрема јавно Водопривредно предузеће, у 

складу са Општим планом, а доноси Министарство, најкасније до 31. децембра текуће године, за 

наредну годину. 

Уредбом Владе PC (" Сл.гласник PC“ број 18/2019), утврђен је Општи план за одбрану од 

поплава за период од 2019. до 2025. године (у даљем тексту: Oпшти план). 

http://www.srbijavode.rs/
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Наредбом Министра пољопривреде, шумарства и водопривреде ("Сл. гласник PC" бр. 158/2020), 

утврђен је Оперативни план за одбрану од поплава за 2021. годину (у даљем тексту: Оперативни план 

за воде I реда). 

 3. ПОСТУПАК УСВАЈАЊА И ОБАВЕЗА ДОСТАВЉАЊА ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА ВОДЕ II РЕДА 

НАДЛЕЖНИХ СУБЈЕКТИМА: 

Након прибављања мишљења JBП "Србијаводе" на нацрт Оперативног плана за 

воде II реда и усвајаља коначне верзије, надлежни орган града Бор, доставља план Министарству 

унутрашљих послова — Сектору за ванредне ситуације и JBП "Србијаводе" ВПЦ "Сава-Дунав" Београд 

(у складу са чланом 55. став 9. Закона о водама). 

 

 4. Критеријум за издавање мишљења у поступку усвајања Оперативног плана за 

воде II реда: 

Мишљењем јавног водопривредног предузећа на Оперативни план за воде II реда оцењује се: 

 1.Усклађеност са Оперативним планом за воде I реда; 

 2.Усклађеност доставленог ЛОП-а са прописаним садржајем (Закон о водама, Општи план); 

 3.Приказ шттићених подручја и ставља постојећих заштитних објеката на водама II реда;  

 4. Приказ нештићених поплавних подручја и стања водотокова без изграђених заштитних објеката у 

надлежпости локалне самоуправе (воде II реда);  

 5. Приказ критеријума за проглашење и укидатье одбране од поплава;  

 6. Процена угрожености штићених/ нештићених поплавних подручја; 

 7. Приказ планираних активности, мера и радова; 

 8.Податке о именованим овлашђених руководећим лицима и 

другим лицима/учесницима у одбрани од поплава;  

 9. Приказ подела дужности и одговорности предузећа и других субјеката који учествују у 

организацији и спровођењу одбране од поплава; 

 10. Приказ обавеза надлежних субјеката у свим фазама одбране од поплава; 

 11. Приказ расположивих средстава за спровођење активности, мера и радова за смањење ризика од 

поплава; 

 12. План обезбеђењаа финансијских средстава за спровођње Оперативног плана за воде II реда; 

 13. Графичка документација уз Оперативни план за воде II реда. 

 

 5. Анализа и оцена Оперативног плана за воде II реда за 2021. годину: 

5.1. Усклађеност са Оперативним планом за одбрану од поплава за воде I реда: 

На административном подручју града Бор, заступљени су водни објекти за уређење водотока и 

за заштиту од поплава:  

 - на водама I реда, који су обухваћени Сектором 1. водна јединица "Тимок - Зајечар" Тимок, Брестовачка 

река, Црни Тимок, Бели Тимок, Крилишка река, Сврљишки Тимок, Трговишки Тимок, Арнаута, бране 

"Борско језеро" и "Грлиште", деоницом Д.1.4. Брестовачка река, брана "Борско језеро" (по Оперативном 

плану за одбрану од поплава за 2021. годину, „Сл. гласник PC“ бр. 158/2020); 

 - на водама I реда и то Борска и Брестовачка река, који нису обухваћени Оперативним планом за воде I 

реда и којима су делимично заштићена подручја у насепима; 

- Достављени локални оперативни план за 2021. годину, сагласно одредбама Општег плана садржи извод из 

Оперативног плана за воде I реда, са приказом штићених подручја и заштитних објеката. 

 

5.2. Садржај Оперативног плана за воде II реда: 

Достављени локални оперативни план за 2021. годину садржи: 

1. Правни основза израду плана 

2. Географски положај и природни чиниоци 

2.1. Топографско — географске карактеристике подручја; 

2.2. Хидрографске карактеристике подручја; 

2.3. Климатске карактеристике. 

3. Насела, становништво, инфраструктура, заштићена добра, пољопривреда 

и загађивачи 

3.1. Насера и стамбене целипе, становниљтво; 

3.2. Извориљта и водоводпи системи; 

3.3. Канализациони системи; 

3.4. Попопривреда; 

3.5. Дeпoimje и загаЇ}ивачи. 

4. Општи приказ организације одбране од поплава на подручју града, дефинисање 

фаза одбране, овлашћења и дужности 

4.1. Организација одбране од поплава па подручју града 

- Градски штаб за ванредне ситуације 

- Припрема за одбрану од поплава; 

- Ванредна одбрана од поплава; 

- Ванредна ситуација; 

- Отклаљање последица поплава. 

- Преглед чланова Штаба за ванредне ситуације града Бор 

- Повереници цивилне заштите 

- Јединице цивилне заштите опште намене 

- Председници савета месних заједница 

4.2. Процена мoryћe угрожености од поплава 

- Водоток I реда (надлежност JBП "Србијаводе") 
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- Брестовачка река; 

- Изведени радови на водама I реда у 2020. години; 

- Извод из Оперативног плана за одбрану од поплава на водама I реда; 

- Важнији водотокови II реда на територији града Бора; 

- Угроженост од изливања бујичних вода; 

- Угроженост од појава подземпих вода; 

- Угроженост од "урбаних поплава". 

4.3. Mepe заштите од поплава 

 

4.3.1. Превентивне мере; 

4.3.2. Mepe заттите у случају непосредне опасности. 

5. Пpoглaшeњe, активности и укидање одбране од поплава 

5.1. Оперативне мере и активности када дoђe до поплава (мере у току 

ванредне одбране) 

5.2. Оперативне мере и активности у отклањању последица од повлава 

5.3. Ангажовање радне снаге, опреме и механизације  
      а) Правна лица од знаиаја за одбрану од поплава; 

б)У случају проглашеља ванредне ситуације одређени/задужени  субјекти; 

в) Расположива механизација; 

г) Дужности и обавезе других правних субјеката; 

д) Дужности и обавезе месних заједница на угроженом подручју; 

 ђ) Дужност и обавезе пољопривредника, непољопривредних предузећа 

и власника објеката и земљитта на потенцијалном угроженом подручује 

5.4. Обавештавање јавности 

6. ПРОГРАМ МЕРА И РАДОВА НА СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД ПОВЛАВА У 2021. ГОДИНИ 

(ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ) 

7. Финансирање одбране од поплава 

8. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

5.3. Прказ штићених подручја и стања постојећих заштитних објеката на 

водама II реда: 

Достављеним локалним оперативним планом обухваћени су делимични подаци о штићеним 

подручјима, о функционалном стању постојећих заштитних објеката на водама II реда, из којих се може 

закључити да није остварен потребан степен изграђености и да није остварен потребан степен заштите 

штићених подручја од великих вода, повратног периода једном у сто година или у педесет година. 

Дати подаци о актуелном стању и функционисању заштитних објеката, указују да се објекти не 

одржавају у потребној мери, да на објектима нема значајнијих оштећења које угрожавају њ ихову 

стабилност, а да је подручје делимично заштићено и потребни су: нови заштитни објекти, годишње 

одржавање и санирање свих слабих места. 

5.4. ПРИКАЗ НШТИЋЕНИХ ПОПЛАВВИХ ПОДРУЧЈА  И СТАЊА ВОДОТОКОВА БЕЗ ИЗГРАЂЕНИХ ЗАШТИТНИХ 

ОБЈЕКАТА  У НАДЛЕЖНОСТИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ (ВОДЕ II РЕДА): 

— па водама II реда и то на водотоковима: Бељевинска река, Лазарева река, поток Војала, Микуљска 

река, Кривељска река, Црвена река, Равна река, Танда / Црнајка и Оснићка река. 

Достављевим локалним оперативним планом делимично је обvхваћен приказ нештићепих поплавних 

подручја са угроженим објектима, са приказом стања водотокова на деоницама без изграђених заштитних 

објеката на којима је вeћ забележена појава поплавног догаЇјаја и плављења. 

Дати подаци о актуелном стању ових водотокова, указују да се хитним интервенцијама и 

одржавањем делимично обезбеђује потребна пропусна мoћ корита и да је приобално подручје незаштићено 

уколико се не изврши хитно превентивно обезбеђеље пропусне моћи и предвиди годишње редовно 

одржавање. 

5.5. Критеријуми за проглатење и укидање одбране од поплава: 

Достављеним локалним оперативним планом нисv дати критеријуми за проглашење одбране од 

поплава на водама II реда у виду меродавних водостаја, вeћ су предложени на одређеним локацијама, а дати су 

описом ранијих појава поплавног таласа по деоницама. 

5.6. Процена угрожепости штићених / нештићенех поплавних подручја (као основе за планирапе 

активности, мера и радова у свим фазама одбране од поплава): 

Задужени субјект за организацију и спровођеље ООП за воде I реда је JBП "Србијаводе" Београд за 

назначене брањене деонице по Оперативном плану за одбрану од поплава за 2021. годину („Сл. гласник PC“ 

бр. 158/2020).  

Достављеним локалним оперативним планом, делимично је обухваћен:  

 5.6.1.Генерални приказ — процена угрожености штићених подручја (са подацима о угроженим 

насељима и значајним добрима на поплавном подручју) за различите сценарије појаве поплавних таласа и 

плављења: 

На административној територији града Бора која припада водном подручју Дунав, водна јединица 

"Тимок — Зајечар" има и део регулисаних водотока II реда, односно делимично штићеног подручја насеља на 

Кривељској реци.  

 5.6.2.Генерални приказ — процена угрожепости нештићених поплавних подручја (са подацима о 

угроженим насељима и значајним добрима на поплавном подручју) за различите сценарије појаве поплавних 
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таласа и плављења: 

  

                          - Као што је вeћ заведено, од водотока II реда који су на водном подручју Дунав водна јединица "Тимок —  

Зајечар" неуређени су Бељевинска река, Лазарева река, поток Војала, Микупска река, Кривелска река, Црвена река, Равна 

река, Танда / Црнајка и Осиићка река.  

 - Бељевинска река, Лазарева река, поток Војала, Микуљска река, Кривежска река, Црвена река, Равна река, 

Танда/Црвајка и Ocнићкa река, при појави киша великог интензитета високог су ризика од преливаља и плављеља 

домаћинстава, пољопривредиог земљишта, а такође угрожени су и локални путеви.  

JBП "Србијаводе" Београд је у претходном периоду финансирала израду главних пројеката урешења потока у 

насељима. На пројекте су прибавжана водна акта од стране Министарства полопривреде, шумарства и водопривреде, а 

имовинска стања решавала је Општина.  

Потребно је у наредном периоду предвидети нова техничка решења дата кроз техничку документацију, а на 

основу хидролошких елабората и мишљења РХМЗ-а извршене хидрауличке прорачуне за предвиђене потоке. Такође планом 

је потребно планирати финансијска средства за ypeђeњe предвиђених водотокова.  

У достављеном локалном оперативном плану дат је генерални закључак о угрожености подручја, који је 

наведен описом. Предметним водотоцима II реда угрожена су домаћинства, пољопривредне површине, инфраструктура, 

привредна и постројења са опасним материјала и сл.  

5.7. Планиране активности, мере и радови (као основе за доношење годишњег програма мера и  

радова за смањење ризика од поплава). 

Достављеним локалним оперативним планом обухваћен је приказ планираних активности, мера и радова, на 

основу којег надлежни орган локалне самоуправе, сагласно Општем плану, доноси годишљи програм мера и радова за 

смањење ризика од поплава и то:  

- програм превентивних мера и радова (одржавање и санација заштитних објеката, одржавање водотокова), 

програм мера и радова за реконструкцију постојећих и изградњу нових заштитнвх објеката, као и програм мера и радова 

у току спровођења одбране и за отклањаље последица након поплавног дoгaђaja. 

5.8. ПОДАДИ О ИМЕНОВАИИМ ОВЛАШЋЕНИМ РУКОВОДЕЋИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИМ 

лицима/учесницима у одбраии од поплава: 

Достављеним локалним оперативним планом именована cv овлатшћења лица са дефинисаним задужењима, 

овлашћењима и одговорностима у свим фазама одбране од поплава. 

У достављеном локалном оперативном плану, сагласно одредбама Општег плана: 

- одређена су лица задужепа за евидеитирање поплавних догађаја на подручју 

локалне самоуправе; 

- одређен је план руковођења и координација учесника у одбрани од поплава у складу са Законом о 

водама и прописима којима се ypeђyjy ванредне ситуације. 

 

5.9. ПОДЕЛА ДУЖНОСТИ И ОДГОВОРНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГИХ СУБЈЕКАТА КОЈЕ УЧЕСТВУЈУ У 

ОРГАНИЗАЦИЈИ И СВРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА: 

Достављеним локалним оперативним планом дефинисана је подела овлашћених лица, са дефинисаним 

задужеђима, овлашћешима и одговорностима у свим фазама одбране од поплава. 

 

5.10. ОБАВЕЗЕ НАДЛЕЖНИХ  СУБЈЕКАТА  У СВИМ ФАЗАМА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА: 

Доставленим локалпим оперативним планом дефинисане су обавезе надлежних субјеката у спровођењу 

превентивних мера и радова у циљу припреме за одбрану од поплава, ван периода у којем се спроводи одбрана од 

поплава, као и обавезе у току спровођења одбране од поплава и обавезе за отклањање последица поплава. 

 

5.11. ПОДАЦИ О РАСПОЛОЖИВИМ СРЕДСТВИМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВИОСТИ, МЕРА И 

радова за смањење ризика од поплава: 

Доставь.еним локалним оперативним планом обухваћен је приказ расположиве опреме, механизације и других 

средстава потребних за превентивне радове, за спровођење одбране од поплава и отклањање последица поплава (ЛОП-

ом нису дефинисане локације складиштеља материјала и процедуре ефикасног допремања и коришћења у току одбране од 

поплава). 

 

5.12. План обезбеђења финансијских средстава за спровођење Оперативног плаиа за воде II 

реда: 

Доставженим локалним оперативним планом обухваћен је приказ планираних финансијских средстава и 

планираних извора финансираља годишњег програма превентивних мера и радова у циљу припреме за одбрану од 

поплава, ван периода у којем се спроводи одбрана од поплава, за организацију и спровођење одбране од поплава, као и 

за отклањање последица поплава. Планирани износ средстава за 2021. годину износи 500.000,00 динара. 

 

5.13. Графичка документација уз Оперативни плап за воде II реда:  
 Достављени локални оперативни план садржи графички прилог: 

- Скица бр. 1 "Најчешће плављено подручје на територији града Бора — yшћe Оснићке реке у Црни Тимок". 

Није приложена графичка документација за штићена и нештићена плавна подручја са потребним додатним 

подацима. 

Потребно је допунити предложени план плавиим подручјима за гope наведене водотоке до усвајања оперативног 

плана. 

Предвиђена графичка документација треба да садржи податке о хидрографији подручја, приказ штићених подручја 

са заштитним објектима и нештићених поплавних подручја, приказ слабих места и критичних деоница, приказ угрожених 

насеља и остале податке неопходне за ефикасно доношење одлука и спровођење одбране од поплава. 
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JOB& 

6. МИШЉЕЊЕ О ОПЕРАТИВНОМ ПЛАНУ ЗА ВОДЕ II РЕДА ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДА БОР ЗА 2021. 

 

Имајући у виду оцене које су дате у тачки 5. овог мишљења на основу детаљних анализа делова локалног 

оперативног плана, на основу извештаја лица задужепих за сектор Д.1. деоницу Д.1.4. Брестовачка река, брана "Борско 

језеро" из Оперативног плана за воде I реда на подручју града Бор, стручна служба JBП "Србијаводе" ВПЦ "Сава- Дунав" 

Београд, констатује следеће:  

6.1.Достављени нацрт Оперативног плана за воде II реда за територију прада Бор за 2021. годину не садржи 

довољан обим потребних података о стању објеката и водотокова у надлежности локалне самоуправе, податке о процена 

угрожености штићених и нештићених поплавних подручја, потребан обим података о успостављеном начину 

комуникације и координације активности овлашћених лица и субјеката задужених за припрему, организацију и 

спровођење мера и радова у свим фазама одбране од поплава, као и податке о расположивим средствима за одбрану 

од поплава.  

6.2.Применом доставленог Оперативног плана за воде II реда, треба се обезбедити извршење превентивних 

мера и радова у циљу припреме за одбрану од поплава, оргаизација и спровођење одбране од поплава, као и изврљење мера 

и радова за отклаљање последица поплава.   

6.3.Достављени пацрт Оперативног плана за воде II реда је углавном ypaђeн у складу са чланом 55. став 6. 

Закона о водама. 

6.4.Надлежни орган града Бор мора прво допунити rope наведено пре усвајања локалног оперативног плана и 

започети планиране активности, мере и радове за смањење ризика од поплава на подручју за које је надлежно. 

6.5.Предвидети овим Оперативним планом средства за вршење мера, радова и активности на спречавању, 

интервеицијама и отклаљању елементарних непогода и појава које прате штетна дејства вода II реда па подручју града 

Бор и определити их на одређеву градску установу према предложеном плану. 

7. ОБАВЕЗЕ Н АДЛЕЖНОГ ОРГАНА ГРАДА БОР ЗА УНАПРЕЂЕЫЕ  ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА ВОДЕ 

II реда: 

Надлежни орган града Бор, дужан је да, сагласно Закону о водама и Општем плану, у 2021. години у 

припреми Оперативног плана за наредну годину, предузме потребне мере за унапређеље Оперативног плана за одбрану 

од поплава за воде II реда на подручју на којем је надлежно, сагласно оценама датим у тачкама 5.5., 5.6.2., 5.11. и 5.13, овог 

мишљења. 

 

Доставити:  

- Градска управа града Бор 

ул. Моше Пијаде бр. 3, 19210 Бор 

- ВПЦ "Сава-Дунав" Београд 

- Одељ.за коришћ. и газдов. водама (x2) 

- PJ "Неготин" Неготин 
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