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На основу члана 43. Закона о буџетском систему
(«Службени гласник РС», број 54/2009 и 73/2010 и 101/10), члана
32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број
129/07) и члана 43. Статута општине Бор («Службени лист
општине Бор», број 7/08) Скупштина општине Бор на седници
одржаној дана 28.децембра 2011. године, донела је

ЦЕНА : 80
ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:
4.000 ДИНАРА

Буџетски дефицит финансираће се из задужењакредита и пренетих средстава буџета из ранијих година.

Члан 2
У 2012. години приход од задуживања код пословних
банака у земљи у корист нивоа општина износи 52.100.000
користиће се за финансирање капиталних инвестиционих
расхода предвиђених у буџету».

ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БОР ЗА 2012. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Буџет општине Бор за 2012.годину састоји се од:
-примања буџета општине Бор за 2012.годину, која се
састоје од текућих прихода из класе 7, у износу од 1.325.527.000
динара.
-издатака буџета општине Бор за 2012.годину, који се
састоје од текућих расхода из класе 4 и капиталних расхода из
класе 5, у износу 1.428.700.000 динара.
-буџетског дефицита у износу од 103.173.000 динара.
-примања
од
продаје
финансијске
имовине(приватизациони приходи) у износу од 501.000 динара.
-примања од задуживања код пословних банака у
земљи у корист нивоа општина у износу од 52.100.000 динара.
-издатака за отплату главнице дуга у износу од
1.300.000 динара.
-прихода и примања индиректних и осталих корисника
буџета из осталих извора у износу од 449.609.154 динара.
Економска
класификација
1

7
71
711
714
712+713+716+719
74
7411
7415
733
8
4
41
42
44
45

Члан 3.
У сталну резерву буџета општине Бор у 2012.години
издваја се 0,1% прихода и примања од продаје нефинансијске
имовине буџета у 2012.години, односно износ од 1.430.000
динара.
Члан 4.
У текућу буџетску резерву општине Бор планира се
износ од 5.216.592 динара, што је 0,4% прихода и примања од
продаје нефинансијске имовине буџета у 2012.години.
Члан 5.
У 2012.години расходи за отплату кредита и камата
износе 11.560.000 динара.
Члан 6.
Примања и издаци буџета, примања и издаци по основу
продаје, односно набавке финансијске имовине и датих
кредита и задуживања и отплате дуга утврђени су у следећим
износима, и то:

Примања
2
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И
ИЗДАТАКА БУЏЕТА ОПШТИНЕ
I УКУПНА ПРИМАЊА
Текући приходи
1. Порески приходи
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке
1.2. Порез на добра и услуге
1.3. Остали порески приходи
2. Непорески приходи, од чега:
- наплаћене камате
- накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта
3. Трансфери
Капитални приходи-примања од продаје нефинансијске
имовине
II УКУПНИ ИЗДАЦИ
Текући расходи
1. Расходи за запослене
2. Коришћење услуга и роба
3. Отплата камата
4. Субвенције

План
у динарима за
2012.
3

1,325,527,000
1,325,527,000
951,579,188
718,486,188
62,992,000
170,101,000
156,910,000
2,000,000
134,000,000
217,037,812
0
1,428,700,000
1,267,668,319
410,867,980
310,127,627
10,260,000
254,739,000
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254
47
48+49
46
5
(7+8)-(4+5)
92
91
911
9113+9114
9111+9112+9115+9116+9117+9118+9119
912
62
61
611
6113+6114
6111+6112+6115+6116+6117+6118+6119
612

( III+IV-VI)
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5. Издаци за социјалну заштиту
6. Остали расходи
7. Трансфери осталом нивоу власти
Капитални расходи
III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ ( БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I-II)
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
IV Примања од продаје финансијке имовине
V Примања од задуживања
1. Примања од домаћих задуживања
1.1. Задуживање код јавних финансијских институција и пословне
банке
1.2. Задуживање код осталих извора
2. Примања од иностраног задуживања
VI Набавка финансијске имовине
VII Отплата главнице
1. Отплата главнице домаћим кредиторима
1.1. Отплата главнице домаћим јавним финансијским
институцијама и пословним банкама
1.2. Отплата главнице осталим кредиторима
2. Отплата главнице страним кредиторима
VIII ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ(III+IV-VI+V-VII)
IX НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ ( IV+V-VI-VII-IX=-III)
В. УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ ( УКУПНИ
ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ)
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31,436,624
74,011,976
176,225,112
161,031,681
-103,173,000
501,000
52,100,000
52,100,000
52,100,000
0
0
0
1,300,000
1,300,000
1,300,000
0
0
-51,872,000
103,173,000
-102,672,000

Члан 7.
Примања буџета општине Бор за 2012.годину остварују се по врстама , и то:
Економска
класификација
1
3
3
I
711100
711110
711111
711120
711121
711122
711140
711143
711145
711146
711148
711160
711161
711190
711191
711193
713310
713311
713420
713421
713422
713423
713610
713611
733150

Примања
2
Укупно пренета неутрошена и нераспоређена средства из претходне године
Пренета и нераспоређена средства из претходних година
Уступљени јавни приходи
Порез на доходак грађана
Порез на зараде
Порез на зараде
Порез на приходе од самосталне делатности
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оств.приходу
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално оств.приходу
Порез на приход од имовине(прих.од непокрет., на прих.од пољопр.и шумар. на земљ.)
Порез на приходе од непокретности
Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари
Порез на приходе од пољопривреде и шумарства
Порез од непокретности
Порез на приходе од осигураних лица
Порез на приходе од осигурања лица
Порез на друге приходе
Порез на остале приходе
Порез на приходе спортиста и спортских стручњака
Порез на наслеђе и поклон
Порез на наслеђе и поклон
Порез на капиталне трансакције(-на пренос апсолутних права)
Порез на пренос апсолутних права на непокретности
Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од вредности
Порез на пренос апсолутних права на половним моторним возилима
Порез на акције на име и уделе
Порез на акције на име и уделе
Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина

План
у динарима за
2012.
3
51,872,000
51,872,000
1,006,377,000
705,456,188
639,632,188
639,632,188
15,104,000
10,750,000
4,354,000
5,500,000
4,600,000
500,000
100,000
300,000
20,000
20,000
45,200,000
45,000,000
200,000
1,000,000
1,000,000
22,050,000
16,000,000
50,000
6,000,000
1,000
1,000
217,037,812
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255
733151
733152
733154
714510
714514
714540
714543
714547
714549
741510
741511
741520
741522
741526
743320
743324
II
711140
711147
713120
713121
713122
714430
714431
714510
714513
714550
714552
714560
714562
714564
714570

714573
716110
716111
716112
741150
741151
741530
741531
741534
742150
742152
742153
742250
742251
742253
742350
742351
743350
743351
711180
711181
711184
744150
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Текући трансфери од др.нивоа власти у кор.н.општина-доп.ср. из буџ.Републике

Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општна
Текући наменски трансфери
Порези,таксе и накнаде на моторна возила
Порези на моторна возила-год.накнада за друмска и ост.моторна возила
Накнаде за коришћење добара од општег интереса
Накнада за промену намене обрадивог земљишта
Накнада за загађивање животне средине
Накнада од емисија NO2,SO2,прашкастих материја и одложеног отпада
Накнада за коришћење природних добара
Накнада за коришћење минералних сировина
Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта
Средства од давања у закуп пољопривредног земљишта
Накнада за коришћење шума и шумског земљишта
Приход од новчаних казни за саобраћајне прекршаје
Приход од новчаних казни за саобраћајне прекршаје
Изворни јавни приходи
Порез на приход од имовине(прих.од непокрет., на прих.од пољопр.и шумар. на земљ.)
Порез на земљиште
Порез на имовину
Порез на имовину(осим на земљиште,акције и уделе) од физичких лица
Порез на имовину(осим на земљиште,акције и уделе) од правних лица
Комунална такса за коришћење рекламних паноа
Комунална такса за коришћење рекламних паноа
Порези,таксе и накнаде на моторна возила
Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила
Борависна такса
Борависна такса
Општинске накнаде
Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине
Накнада за постављање објеката, односно средстава за оглашавање и др.обј. И средст.
Општинске комуналне таксе(за држање животиња,за држање
средстава за игру, за коришћење витрина ради излагања робе
ван пословног простора)
Општинске комуналне таксе(за држање животиња,за држање средстава за игру, за
коришћење витрина ради излагања робе
Комунална такса на фирму
Комунална такса за истицање фирме на пословном простору
Комунална такса за истицање фирме ван пословног простора
Приходи од камата на средства буџета општине
Приходи од камата на средства буџета општине
Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта
Накнада за коришћење простора(јавне и слободне површине) и грађ.земљ.
Накнада за коришћење градског грађевинског земљишта
Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација
Приходи од давања у закуп непокретности које користе
субјекти локалне самоуправе и др.буџ.корисници
Приходи од закупнине за грађ.земљиште у кор.нивоа општина
Таксе у корист нивоа општина
Општинске административне таксе
Накнада за уређивање грађевинског земљишта
Приходи од обављања делатности општинских органа управе
Приходи од обављања делатности општинских органа управе
Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина
Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку
Самодопринос уведен за територију општине
Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице
Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу
Текући добр.трансфери од физич.и правних лица у корист нив.општина
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207,037,812
5,000,000
5,000,000
8,500,000
8,500,000
16,022,000
22,000
3,500,000
12,500,000
30,000,000
30,000,000
810,000
10,000
800,000
5,500,000
5,500,000
319,150,000
13,000,000
13,000,000
97,000,000
17,000,000
80,000,000
100,000
100,000
22,000,000
22,000,000
1,200,000
1,200,000
15,100,000
15,000,000
100,000

70,000
70,000
50,050,000
50,000,000
50,000
2,000,000
2,000,000
104,000,000
1,000,000
103,000,000
7,000,000
4,500,000
2,500,000
4,500,000
1,000,000
3,500,000
300,000
300,000
1,000,000
1,000,000
30,000
10,000
20,000
500,000
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256
744151
745150
745151
772110
772114
III
911451
911551
921951
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Текући добр.трансфери од физич.и правних лица у корист нив.општина
Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина
Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина
Меморандумске ставке за рефундацију расхода
Меморандумске ставке за рефундацију расхода
Примања од задуживања и продаје финансијске имовине
Примања од задуживања код посл.банака у земљи у корист нивоа општина
Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи у корист нивоа општине
Приходи од продаје капитала у корист нивоа општина
УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (7+9):
УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ( 7+9+3):
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИНДИРЕКТНИХ И ОСТАЛИХ КОРИСНИКА
БУЏЕТА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
У К У П Н О:
(3+7+9+СРЕДСТВА ИНДИРЕКТНИХ И ОСТАЛИХ КОРИСНИКА)

500,000
1,200,000
1,200,000
100,000
100,000
52,601,000
52,100,000
0
501,000
1,378,128,000
1,430,000,000
449,609,154
1,879,609,154

Члан 8.
Издаци буџета по основним наменама, из одговарајућих извора, утврђени су на следећи начин:

Економ.
класифика.
1
410
411
412
413
414
415
416
417
420
421
4211
422
423
4239
424
425
426
440
441
444
450
4511
4512
454
460
4631
4651
470
4727
4729
480
481
482
483
485
484

Издаци
2
Издаци за запослене
Плате, накнаде и додаци за запослене
Социјални доприноси ( на терет послодавца)
Накнаде у натури (превоз радника)
Социјална давања запосленима-отпремнине и помоћи
Накнаде за превоз на посао и са посла
Награде и други посебни расходи
Додатак изабраним лицима-волонтерски рад
Коришћење роба и услуга
Стални трошкови
Услуге платног промета
Трошкови за пословна путовања
Опште услуге по уговору
Услуге по повереним комуналним пословима
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјали
Отплата камата
Отплата домаћих камата
Пратећи трошкови задуживања
Субвенције
Текуће субвенције нефинансијским предузећима и орг.
Капиталне субвенције нефинансијским предузећима и орг.
Субвенције приватним предузећима
Трансфери осталим нивоима власти и орг.цоциј.осигурања
Трансфери осталим нивоима власти-школе, МЗ, цос.зашт.
Остале дотације
Социјална заштита из буџета
Студентске награде и стипендије и друга давања
у науци, култури и образовању, превоз и смештај ученика
Накнаде за социјалну заштиту
Остали издаци
Дотације непрофитним организ.
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти
другом
Новчане казне и пенали по решењима судова и суд.тела
Накнада за одузето грађевинско земљиште
Накнада штете настале услед елементар.непогода

Издаци из
средстава
буџета
општине
3
410,867,980
331,369,576
59,497,956
172,050
7,491,770
8,377,628
1,759,000
2,200,000
310,127,627
79,864,637
2,590,000
3,353,000
29,422,430
95,380,000
17,494,700
66,931,250
15,091,610
10,260,000
9,400,000
860,000
254,739,000
171,739,000
0
83,000,000
176,225,112
172,083,035
4,142,077
31,436,624

Издаци из
додатних
прих.орг. и
уст.
4
5,078,782
456,134
81,648
1,000
4,475,000
65,000
0
0
121,426,132
13,248,651
0
925,000
13,208,767
0
3,778,120
59,636,920
30,628,674
0
0
0
0
0
0
0
6,592,740
6,592,740
0
6,760,000

средства
5
415,946,762
331,825,710
59,579,604
173,050
11,966,770
8,442,628
1,759,000
2,200,000
431,553,759
93,113,288
2,590,000
4,278,000
42,631,197
95,380,000
21,272,820
126,568,170
45,720,284
10,260,000
9,400,000
860,000
254,739,000
171,739,000
0
83,000,000
182,817,852
178,675,775
4,142,077
38,196,624

6,847,624
24,589,000
67,365,384
41,175,484

0
6,760,000
2,695,000
600,000

6,847,624
31,349,000
70,060,384
41,775,484

1,060,900
24,378,000
750,000
1,000

1,865,000
210,000
20,000
0

2,925,900
24,588,000
770,000
1,000

Укупна
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511
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Основна средства
Издаци за нефинансијску имовину
зграде и грађевински објекти
Капитално одржавање зграда и објеката
Израда пројеката и просторног и урбанистичких планова
Машине и опрема
Остале некретнине и опрема
Остала основна средства
Залихе
Робе залихе за даљу продају
Земљиште
Земљиште
Отплата главнице
Отплата главнице домаћим кредиторима
Средства резерви
Стална резерва
Текућа резерва
Употреба основних средстава-амортизација
УКУПНО БУЏЕТ

28. децембар 2011

160,031,681

299,729,500

459,761,181

100,000
100,475,442
34,637,000
22,444,239
500,000
1,875,000
0
0
1,000,000
1,000,000
1,300,000
1,300,000
6,646,592
1,430,000
5,216,592
0
1,430,000,000

182,101,000
104,253,000
4,620,000
8,415,500
0
340,000
6,401,000
6,401,000
0
0
0
0
0
0
0
926,000
449,609,154

182,201,000
204,728,442
39,257,000
30,859,739
500,000
2,215,000
6,401,000
6,401,000
1,000,000
1,000,000
1,300,000
1,300,000
6,646,592
1,430,000
5,216,592
926,000
1,879,609,154

II ПОСЕБАН ДЕО
Члан 9.
Средства буџета у износу од 1.430.000.000 динара и средства од изворних активности буџетских корисника у износу од
449.609.154 динара распоређују се буџетским корисницима на следећи начин:

Раздео

Глава

Broj

Ekon.

1

2

поз.
3

класиф.
4

Корисници буџетских средстава и
функционална класификација
5

Издаци из
средст.
буџета
општ.
6

Издаци из
додат.
прих.орг.
и уст.
7

Укупна
средства
8

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР, ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

411
412
414
415
416
417
421
422
423
424
425
426
481
482

15
16
17
18
19
20
21

483
484
485
499110
499120
512
541

Функција 110-Извршни и законодавни органи,
фискални и спољни послови
Плате, накнаде и додаци за запослене
Социјални доприноси (на терет послодавца)
Социјална давања запосленима-Накнаде
Накнаде за превоз на посао и са посла
Нагр. и остали пос.расходи-накнаде одборн.и чл.ком.
Додатак изабраним лицима-општинско веће
Стални трошкови (КЗМ-120.000)
Трошкови за пословна путовања (KЗМ-50.000)
Опште услуге по уговору (КЗМ-620.000)
Специјализоване услуге (КЗМ-300.000)
Текуће поправке и одржавање (КЗМ-60.000)
Материјали
Дотације-средства за финанс.политичких странака
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте
од једног нивоа власти другом
Новчане казне и пенали по реш.судова и с.т.
Накнада штете настале услед елементар.непогода
Накнада штета за штету од стране органа власти
Стална резерва
Текућа резерва
Машине и опрема (КЗМ-50.000)
Земљиште
Укупно за функцију 110

7,564,476
1,354,041
50,000
161,460
1,750,000
2,200,000
1,100,000
1,000,000
9,500,000
1,800,000
915,000
4,560,000
1,300,000

7,564,476
1,354,041
50,000
161,460
1,750,000
2,200,000
1,100,000
1,000,000
9,500,000
1,800,000
915,000
4,560,000
1,300,000

600,000
16,000,000
1,000
50,000
1,430,000
5,216,592
4,250,000
1,000,000
61,802,569

600,000
16,000,000
1,000
50,000
1,430,000
5,216,592
4,250,000
1,000,000
61,802,569

0
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22
23
24

454
451
451

25
26
27

481
5113
513

28
29
30

31

32

33

34
35
36

423
425
512

463

423

4727

441
444
611
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Функција 490-Економски послови некласификовани
на другом месту
Субвнције јавном линијском саобраћају и ђачки превоз и
субвенције другим приватним предузећима
Субвнције јавним предузећима
Субвенције -средс.за подстицај развоја пољопривреде
и др.делатности
Дотације -средс.за подстицај развоја туризма
Капитално одржавање - зграде и грађ. Објекти
Набавка остале опреме
Укупно за функцију 490
Функција 360-Јавни ред и безбедност некласификовани
на другом месту
Опште услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање -саобраћај
Машине и опрема-саобраћај
Укупно за функцију 360
Функција 700-Здравство
Трансфери осталим нивоима власти-апотеке
Укупно за функцију 700
Функција 912-Основно образовање
Услуге превоза ученика основних школа ван територије
општине и смештај у специјалне школе са интернатом
Укупно за функцију 912:
Функција 090-Социјална заштита
некласификована на другом месту
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Давања у науци, култури и образовању и спорту
Укупно за функцију 090
Функција 170-Трансакције везане за
задуживање
Отплата домаћих камата
Пратећи трошкови задуживања
Отплата главнице домаћим кредиторима
Укупно за функцију 170

28. децембар 2011

80,000,000
10,000,000

80,000,000
10,000,000

3,500,000
700,000
2,000,000
500,000
96,700,000

0

3,500,000
700,000
2,000,000
500,000
96,700,000

1,000,000
500,000
4,000,000
5,500,000

0

1,000,000
500,000
4,000,000
5,500,000

500,000
500,000

0

500,000
500,000

2,000,000
2,000,000

3,000,000
3,000,000

3,400,000
300,000
1,300,000
5,000,000

2,000,000
0

2,000,000

0

3,000,000
3,000,000

0

3,400,000
300,000
1,300,000
5,000,000

ЈKП 3 ОКТОБАР-поверени послови

1.2.
37

4239

38

4239

39

4239

40
41

4239
4239

42

4239

01

Функција 620-Развој заједнице
Услуге одржавања чистоће у граду и насељима
у општини Бор
Услуге уређења и одржавања паркова, зелених и
рекреационих површина и поправка реквизита
Услуге зимског одржавања улица и тротоара,
пешачких стаза и паркинг простора,
зимског и летњег одржавања локалних и некат. путева и
осталих комуналних
објеката - декорација града
Програм мера заштите животиња(паса и мачака луталица)
Услуге уклањања мањих монтажних, помоћних и
других мањих грађевинских објеката и шкољки
аутомобила
Услуге исељавања бесправно усељених лица
Укупно за функцију 620:
Укупно за главу 1.2.:

41,000,000

41,000,000

20,000,000

20,000,000

26,000,000
6,000,000

26,000,000
6,000,000

1,500,000
880,000
95,380,000
95,380,000

0
0

1,500,000
880,000
95,380,000
95,380,000

Укупно за раздео 1:

269,882,569

0

269,882,569

Извори финансирања за раздео 1:
Приходи из буџета

269,882,569

0

269,882,569

269,882,569

0

269,882,569

ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

2
43

411

Функција 330-Судови
Плате, накнаде и додаци за запослене

2,635,235

2,635,235
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Социјални доприноси (на терет послодавца)
Социјална давања запосленима-Накнаде
Накнаде за превоз на посао и са посла
Награде и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови за пословна путовања
Опште услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјали
Порези, обавез.таксе и казне наметнуте
од једног нивоа власти другом
Машине и опрема
Укупно за функцију 330

471,710
150,000
43,000
1,000
222,890
82,000
143,000
6,000
224,110

471,710
150,000
43,000
1,000
222,890
82,000
143,000
6,000
224,110

2,000
90,000
4,070,945

0

2,000
90,000
4,070,945

Укупно за раздео 2:

4,070,945

0

4,070,945

Извори финансирања за раздео 2:
Приходи из буџета

4,070,945

0

4,070,945

4,070,945

0

4,070,945

ОПШТИНСКА УПРАВА БОР

3
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

411
412
413
414
415
416
421
4211
422
423
424
425
426
444
465
482

71
72
73
74
75

483
5113
5114
512
515

01

Функција 130-Опште јавне услуге
Плате, накнаде и додаци за запослене
Социјални доприноси (на терет послодавца)
Накнаде у натури(за јавни превоз)
Отпремнине и др.социјална давања запосленима
Накнаде за превоз на посао и са посла
Награде и други посебни расходи
Стални трошкови
Услуге платног промета
Трошкови за пословна путовања
Опште услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјали (КЗМ-50.000)
Пратећи трошкови задуживања
Остале текуће дотације
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте
од једног нивоа власти другом
Новчане казне и пенали по реш.судова и с.т.
Капитално одржавање зграда и објеката
Услуге пројектов.и израде урбанист. планова
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Укупно за функцију 130

Извори финансирања за раздео 3:
Приходи из буџета

120,326,122
21,538,377
171,050
5,230,256
2,703,000
1,000
12,700,000
2,590,000
935,000
2,160,000
228,000
7,500,000
5,280,000
60,000
1,228,000

120,326,122
21,538,377
171,050
5,230,256
2,703,000
1,000
12,700,000
2,590,000
935,000
2,160,000
228,000
7,500,000
5,280,000
60,000
1,228,000

185,000
50,000
50,000
50,000
4,430,000
1,000
187,416,805

0

185,000
50,000
50,000
50,000
4,430,000
1,000
187,416,805

187,416,805

0

187,416,805

187,416,805

0

187,416,805

37,710,141
6,750,621
601,514
808,209
3,000
9,072,280
631,000
5,065,080
5,913,700
4,056,000
1,439,000
0

0
0
10,000
0
0
311,000
50,000
1,627,290
915,000
20,000
388,000
106,000

37,710,141
6,750,621
611,514
808,209
3,000
9,383,280
681,000
6,692,370
6,828,700
4,076,000
1,827,000
106,000

УСТАНОВЕ У ДЕЛАТНОСТИ КУЛТУРЕ

3.1.
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

411
412
414
415
416
421
422
423
424
425
426
431

Функција 820-Услуге културе
Плате, накнаде и додаци за запослене
Социјални доприноси (на терет послодавца)
Социјална давања запосленима-Накнаде
Накнаде за превоз на посао и са посла
Награде и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови за пословна путовања
Опште услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјали
Употреба основних средстава-амортизација
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89
90
91
92
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94
95
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Остале текуће дотације
Порези,обав.таксе и казне нам.од др.нив.
Новчане казне и пенали по реш.судова и с.т.
Капитално одржавање зграда и објеката
Пројектно планирање
Машине и опрема
Остала основна средства
Залихе робе за даљу продају
Укупно за функцију 820:
Укупно за главу 3.1.:

662,816
85,000
41,000
3,001,000
200,000
1,496,500
1,874,000
0
79,410,861
79,410,861

10,000
0
0
0
830,000
120,000
201,000
4,588,290
4,588,290

662,816
95,000
41,000
3,001,000
200,000
2,326,500
1,994,000
201,000
83,999,151
83,999,151

Извори финансирања за главу 3.1.:
Приходи из буџета

79,410,861

4,588,290

83,999,151

79,410,861

Сопствени приходи
Донације од осталих нивоа власти

79,410,861
2,291,000

2,291,000

2,297,290

2,297,290

456,134
81,648

84,980,220
15,211,458
1,000
3,370,000
2,181,780
1,000
18,469,575
450,000
1,810,000
1,930,000
4,908,320
20,745,673
500,000
1,125,630

ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "БАМБИ"

3.2.

96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
431
465

110
111
112
113

472
482
483
485

114
115
116

5113
512
523

01
04
07
08

Функција 040-Породица и деца
Плате, накнаде и додаци за запослене
Социјални доприноси (на терет послодавца)
Накнаде у натури(за јавни превоз)
Социјална давања запосленима-Накнаде
Накнаде за превоз на посао и са посла
Награде и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови за пословна путовања
Опште услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјали
Употреба основних средстава-амортизација
Остале текуће дотације
Накнаде за социјалну заштиту из буџета(треће дете) и
бесплатне и регресиране ужине за предш. pрограм
Порези,обав.таксе и казне нам.од др.нив.
Новчане казне и пенали по реш.судова и с.т.
Накнада штета за штету од стране органа власти
Капитално одржавање зграда и објеката
Машине и опрема
Залихе робе за даљу продају
Укупно за функцију 040:
Укупно за главу 3.2.:

Извори финансирања за главу 3.2.:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Донације од осталих нивоа власти
Донације од невладиних организација и
појединаца

84,524,086
15,129,810
1,000
750,000
2,181,780
1,000
9,490,950
650,000
1,500,000

2,620,000

8,978,625
450,000
1,160,000
1,930,000
3,408,320
20,745,673
500,000

1,125,630
3,847,624
900,000
50,000
20,000

3,847,624
900,000
113,000
20,000

124,060,880
124,060,880

2,899,600
500,000
44,700,000
44,700,000

4,696,000
2,999,600
500,000
168,760,880
168,760,880

124,060,880

44,700,000

168,760,880

63,000
4,696,000
100,000

124,060,880

124,060,880
31,500,000

31,500,000

11,200,000

11,200,000

2,000,000

2,000,000

КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ БОРА"

3.3.

117
118
119
120
121
122

411
412
414
415
416
421

Функција 620-Развој заједнице
Редовна делатност
Плате, накнаде и додаци за запослене
Социјални доприноси (на терет послодавца)
Социјална давања запосленима-Накнаде
Накнаде за превоз на посао и са посла
Награде и остали посебни расходи
Стални трошкови

20,082,948
3,594,900
190,000
586,000
1,000
1,806,000

20,000

10,000

20,082,948
3,594,900
210,000
586,000
1,000
1,816,000
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261
123
124
125
126
127
128
129

422
423
424
425
426
465
482

130
131

483
512

132

5113

133
134
135

421
5113
425

136
137
138
139

5113
425
485
5114

140

423

01
04
10
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Трошкови за пословна путовања
Опште услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјали
Остале текуће дотације
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте
од једног нивоа власти другом
Новчане казне и пенали по реш.судова и с.т.
Машине и опрема
Градско грађевинско земљиште-уређење
Уређивање грађевинског земљишта уређење локација
Капитално и текуће одржавање зграда и објеката у
Општини Бор
Трошкови јавне расвете-електрична енергија
Капитално одржавање и изградња путне мреже општине
Текуће поправке и одржавање путне мреже општине,
вертикалне и хоризонталне сигнализације
Капитално одрж. и изградња осталих комуналних обј.
Текуће поправке и одржавање осталих комунал.обј.
Накнада штете по основу непл.гр.грађ.земљишта и др.
Услуге пројектовања и израде планова
Услуге уклањања нелегалних грађевинских објеката по
решењу надл.одељ.ОУ
Укупно за функцију 620:
Укупно за главу 3.3.:

Извори финансирања за главу 3.3.:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Примања од домаћих задужења

28. децембар 2011
60,000
400,000
565,000
157,000
500,000
281,408

5,000
35,000

70,000
8,000,000
320,000

5,000
30,000
50,000

45,000

65,000
435,000
565,000
157,000
545,000
281,408
75,000
8,030,000
370,000

2,000,000

2,000,000

23,000,000
50,000,000

23,000,000
50,000,000

36,225,000
25,000,000
9,490,000
700,000
13,585,000

36,225,000
25,000,000
9,490,000
700,000
13,585,000

1,200,000
197,814,256
197,814,256

200,000
200,000

1,200,000
198,014,256
198,014,256

197,814,256

200,000

198,014,256

148,814,256

148,814,256
200,000

49,000,000

200,000
49,000,000

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ-све

3.4.

141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

421
423
424
425
426
482
483
511
5113
512

01
04
07
08
3.5.
151
152
153

411
412
414

Функција 160-Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту
Стални трошкови
Опште услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјали
Порези, обавезне таксе и казне нам.
Новчане казне и пенали по решењу судова и с.т.
Изградња објекта и пројектно планирање
Капитално одржавање зграда и објеката
Машине и опрема
Укупно за функцију 160:
Укупно за главу 3.4.:

Извори финансирања за главу 3.2.:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Донације од осталих нивоа власти
Донације од невладиних организација и
појединаца
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
Функција 473-Туризам
Плате, накнаде и додаци за запослене
Социјални доприноси (на терет послодавца)
Социјална давања запосленима-Накнаде

7,975,617
520,350
67,000
2,226,500
1,226,500
58,900
4,000
100,000
2,000,000
1,477,739
15,656,606
15,656,606

704,386
1,915,427
237,120
54,528,600
2,959,400
60,000
0
149,101,000
101,000,000
1,373,000
311,878,933
311,878,933

8,680,003
2,435,777
304,120
56,755,100
4,185,900
118,900
4,000
149,201,000
103,000,000
2,850,739
327,535,539
327,535,539

15,656,606

311,878,933

327,535,539

15,656,606

2,942,749
526,760
20,000

15,656,606
7,374,333

7,374,333

300,850,600

300,850,600

3,654,000

3,654,000

825,000

2,942,749
526,760
845,000
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154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168

415
416
421
422
423
424
425
426
431
482
483
5114
512
515
523

01
04
06
08
3.6.
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
431
465
481
482
483

186
187
188
189

5113
5114
512
523

01
04
3.7

190
191

422
423
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Накнаде за превоз на посао и са посла
Награде и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови за пословна путовања
Опште услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјали
Употреба основних средстава-амортизација
Порези,обав.таксе и казне нам.од др.нив.
Новчане казне и пенали по реш.судова и с.т.
Пројектно планирање
Машине и опрема
Остала основна средства
Залихе робе за даљу продају
Укупно за функцију 473:
Укупно за главу 3.5.:

103,500
1,000
248,400
328,000
1,274,000
231,000
60,000
212,000

Извори финансирања за главу 3.5.:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Донације од међународних организација
Донације од невладиних организација и
појединаца
УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР БОР
функција 810-Услуге рекреације и спорта
Плате, накнаде и додаци за запослене
Социјални доприноси (на терет послодавца)
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима-Накнаде
Накнаде за превоз на посао и са посла
Награде и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови за пословна путовања
Опште услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјали
Употреба основних средстава-амортизација
Остале текуће дотације
Дотације за Народну кухињу
Порези,обав.таксе и казне нам.од др.нив.
Новчане казне и пенали по реш.судова и с.т.
Капитално одржавање зграда и објеката и пројектно
планирање
Пројектно планирање
Машине и опрема
Залихе робе за даљу продају
Укупно за функцију 810:
Укупно за главу 3.6.:

Извори финансирања за главу 3.6.:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
Функција 560-Заштита животне средине
некласификована на другом месту
Трошкови службених путовања
Опште услуге по уговору

6,358,409
6,358,409

970,000
170,000
1,190,000
310,000
160,000
325,000
20,000
30,000
30,000
4,620,000
1,057,900
100,000
700,000
10,572,900
10,572,900

168,500
1,000
1,218,400
498,000
2,464,000
541,000
220,000
537,000
20,000
90,000
50,000
4,621,000
1,387,900
100,000
700,000
16,931,309
16,931,309

6,358,409

10,572,900

16,931,309

60,000
20,000
1,000
330,000

65,000

6,358,409

6,358,409
10,032,900

10,032,900

0

250,000

250,000

0

290,000

290,000

55,583,819
10,131,737
500,000
1,790,679
1,000
13,558,500
102,000
300,000
950,000
2,075,750
800,000

1,000
1,000,000

1,750,000
250,000
750,000
400,000
1,950,000
300,000

844,223
3,500,000
200,000
11,728,442
1,000
1,650,000

200,000
100,000
200,000

55,583,819
10,131,737
1,000
1,500,000
1,790,679
1,000
15,308,500
352,000
1,050,000
950,000
2,475,750
2,750,000
300,000
844,223
3,500,000
200,000
300,000

103,717,150
103,717,150

5,000,000
11,901,000
11,901,000

11,928,442
1,000
1,650,000
5,000,000
115,618,150
115,618,150

103,717,150

11,901,000

115,618,150

103,717,150

103,717,150
11,901,000

200,000
5,210,000

11,901,000

200,000
5,210,000
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195
196
197
198

451
481
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Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјали
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Дотације непрофитним институцијама
Изградња, капитално одржавање и пројектовање
Машине и опрема
Укупно за функцију 560:
Укупно за главу 3.7.:

01
04
3.8.
199

200

424

451

Извори финансирања за главу 3.7.:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
Функција 421-Пољопривреда
Специјализоване услуге-реализација Програма
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
Текуће субвенције јавним неинансијским предузећима и
организацијама
Укупно за функцију 421:
Укупно за главу 3.8.:

01
04
3.9.

201

202

451

454

Извори финансирања за главу 3.8.:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА
Функција 050-Незапосленост
Текуће субвенције јавним неинансијским предузећима и
организацијама-средства за финансирање активне
политике запошљавања
Текуће субвенције приватним предузећима-средства за
финансирање активне
политике запошљавања
Укупно за функцију 050:
Укупно за главу 3.9.:

01
04
3.10.

203

4729

Извори финансирања за главу 3.9.:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПОПУЛАЦИОНУ
ПОЛИТИКУ
Функција 040-Породица и деца
Накнаде из буџета за децу и породицу
(помоћ за новорођену децу, поклони за
прваке, вантелесна оплодња и остало)
Укупно за функцију 040:
Укупно за главу 3.10.:

01
04

Извори финансирања за главу 3.10.:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Укупно за раздео 3.

07

Извори финансирања за раздео 3.:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Донације од међународних организација
Донације од осталих нивоа власти

08

Донације од невладиних организација и

01
04
06

28. децембар 2011

7,490,000
2,200,000
800,000

7,490,000
2,200,000
800,000

33,989,000
500,000
20,800,000
4,300,000

33,989,000
500,000
20,800,000
4,300,000

75,489,000
75,489,000

0
0

75,489,000
75,489,000

75,489,000

0

75,489,000

75,489,000

75,489,000
0

250,000

0

250,000

2,750,000
3,000,000
3,000,000

0

2,750,000
3,000,000

0

3,000,000

3,000,000

0

3,000,000

3,000,000

3,000,000
0

1,000,000

0

1,000,000

4,000,000
4,000,000

3,000,000
0

3,000,000
4,000,000

0

4,000,000

4,000,000

0

4,000,000

4,000,000

4,000,000
0

0

24,000,000
24,000,000

0

24,000,000
24,000,000

0

24,000,000

24,000,000

0

24,000,000

24,000,000

24,000,000

24,000,000

820,923,967

0
383,841,123

0
1,204,765,090

820,923,967

383,841,123

841,417,200

771,923,967

771,923,967
63,299,233

63,299,233

250,000

250,000

314,347,890

314,347,890

5,944,000

5,944,000
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појединаца
10
4

204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217

4631 za
414
415
416
421
422
423
424
425
426
4727
482
483
511
512

Примања од домаћих задужења
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Функција 912-Основно образовање
Текући трансфери осталим нивоима власти
Социјална давања запосленима-Накнаде
Накнаде за превоз на посао и са посла
Награде и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови за пословна путовања
Опште услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјали
Услуге регресиране исхране ученика ОШ
Порези,обав.таксе и казне нам.од др.нив.
Новчане казне и пенали по реш.судова и с.т.
Капитално одржавање објеката и пројектно планирање
Машине и опрема
Укупно за функцију 912:

Укупно за раздео 4:
01
5

218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229

4631 za
414
415
416
421
422
423
424
425
426
483
511
512

Извори финансирања за раздео 4:
Приходи из буџета
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
Функција 920-Средње образовање
Текући трансфери осталим нивоима власти
Социјална давања запосленима-Накнаде
Накнаде за превоз на посао и са посла
Награде и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови за пословна путовања
Опште услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјали
Новчане казне и пенали по реш.судова и с.т.
Капитално одржавање објеката и пројектно планирање
Машине и опрема
Укупно за функцију 920:

Укупно за раздео 5:
01
6

230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242

4631 za
411
412
414
415
416
421
422
423
425
426
4729
482
483

Извори финансирања за раздео 5:
Приходи из буџета
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА-ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД
Функција 070-Социјална помоћ угроженом
становништву
Текући трансфери осталим нивоима власти
Плате, накнаде и додаци за запослене
Социјални доприноси (на терет послодавца)
Социјална давања запосленима-Накнаде
Накнаде за превоз на посао и са посла
Награде и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови за пословна путовања
Опште услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјали
Једнократне помоћи соц.угроженом станов
Порези,обав.таксе и казне нам.од др.нив.
Новчане казне и пенали по реш.судова и с.т.

49,000,000

600,000
2,200,000
10,000
80,055,000
2,420,000
3,962,800
375,000
3,040,000
4,720,000
1,500,000
100,000
600,000
5,000,000
1,150,000
105,732,800
105,732,800

0
0
0

600,000
2,200,000
10,000
80,055,000
2,420,000
3,962,800
375,000
3,040,000
4,720,000
1,500,000
100,000
600,000
5,000,000
1,150,000
105,732,800
105,732,800

105,732,800

0

105,732,800

105,732,800

0

105,732,800

320,000
1,200,000
4,000
40,700,000
1,750,000
1,350,000
120,000
1,350,000
2,400,000
200,000
3,500,000
400,000
53,294,000
53,294,000

0
0
0
0
0
0

0
0
0

320,000
1,200,000
4,000
40,700,000
1,750,000
1,350,000
120,000
1,350,000
2,400,000
200,000
3,500,000
400,000
53,294,000
53,294,000

53,294,000

0

53,294,000

53,294,000

0

53,294,000

3,433,736
614,608
150,000
220,000
150,000
753,000
10,000
25,000
40,000
234,000
3,000,000
30,000
200,000

0
0
0
0
0
0

3,433,736
614,608
150,000
220,000
150,000
753,000
10,000
25,000
40,000
234,000
3,000,000
30,000
200,000
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8,860,344
8,860,344

0
0

8,860,344
8,860,344

8,860,344

0

8,860,344

8,860,344

0

8,860,344

Укупно за раздео 7

2,387,529
427,362
100,000
70,000
1,000
195,000
10,000
25,000
70,000
360,000
50,000
3,695,891
3,695,891

0
0

2,387,529
427,362
100,000
70,000
1,000
195,000
10,000
25,000
70,000
360,000
50,000
3,695,891
3,695,891

Извори финансирања за раздео 7:

3,695,891

0

3,695,891

Приходи из буџета
ФИЗИЧКА КУЛТУРА
СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ -ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ
СПОРТСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА И
МАСОВНИ СПОРТ

3,695,891

0

3,695,891

17,000,000
17,000,000
17,000,000

0
0

17,000,000
17,000,000
17,000,000

17,000,000

0

17,000,000

17,000,000

0

17,000,000

37,000,000
37,000,000
37,000,000

0
0

37,000,000
37,000,000
37,000,000

37,000,000

0

37,000,000

37,000,000

0

37,000,000

45,000,000
45,000,000
45,000,000

0
0

45,000,000
45,000,000
45,000,000

45,000,000

0

45,000,000

45,000,000

0

45,000,000

Укупно за раздео 11

17,000,000
17,000,000
17,000,000

0
0

17,000,000
17,000,000
17,000,000

Извори финансирања за раздео 11:

17,000,000

0

17,000,000

Приходи из буџета
ЈП "БОГОВИНА"

17,000,000

0

17,000,000

Укупно за функцију 070:

Укупно за раздео 6
01
7

243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253

4631 za
411
412
414
415
416
421
422
423
425
426
512

01
8

254

481

Извори финансирања за раздео 6:
Приходи из буџета
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ НЕГОТИН-За Одељење у
Бору
Функција 820-Услуге културе
Текући трансфери осталим нивоима власти
Плате, накнаде и додаци за запослене
Социјални доприноси (на терет послодавца)
Отпремнине и социјална давања запосленима
Накнаде за превоз на посао и са посла
Награде и остали посебни расходи
Стални расходи
Трошкови за пословна путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјали
Машине и опрема
Укупно за функцију 820:

Функција 810-Услуге рекреације и спорта
Дотације спортским и омладинским организацијама за
реализацију спортских манифестација и масовни спорт
Укупно за функцију 810:

Укупно за раздео 8
01
9
255

451

Извори финансирања за раздео 8:
Приходи из буџета
ЈП"ШРИФ"
Функција 830-Услуге емитовања и издаваштва
Субвенције јавним нефин.предуз.и орг.
Укупно за функцију 830:

Укупно за раздео 9
01
10
256

451

Извори финансирања за раздео 9:
Приходи из буџета
ЈП"ЗОО ВРТ"
Функција 540-Заштита животињског света
Субвенције јавним нефин.предуз.и орг.
Укупно за функцију 540:

Укупно за раздео 10
01
11
257

451

01
12

28. децембар 2011

Извори финансирања за раздео 10:
Приходи из буџета
ЈП"ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР"
Функција 473-Туризам
Субвенције јавним нефин.предуз.и орг.
Укупно за функцију 473:

Функција 630-Водоснабдевање

БРОЈ 13
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Субвенције јавним нефин.предуз.и орг.
Укупно за функцију 630:

Укупно за раздео 12
01
13

259

481

260

481

01
14

261
262
263
264
265
266

421
423
424
425
482
511

Извори финансирања за раздео 12:
Приходи из буџета
НЕВЛАДИНЕ И ДРУШТВЕНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
И УДРУЖЕЊА
Функција 160-Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту
Дотације непроф.орг.које пруж.помоћ домаћинствима
ОО Црвени крст Бор
Дотације осталим непрофитним институцијаманевладине и др.организације
Укупно за функцију 160:

04
09
15

267
268
269
270
271
272

421
423
424
425
482
511

04
09
16

273
274
275
276
277
278
279

421
422
423
424
425
426
472

0
0

17,000,000
17,000,000
17,000,000

17,000,000

0

17,000,000

17,000,000

0

17,000,000

700,000

700,000

Укупно за раздео 13

0
0

12,625,292
13,325,292
13,325,292

Извори финансирања за раздео 13:

13,325,292

0

13,325,292

Приходи из буџета

13,325,292

0

13,325,292

100,000

0
0

110,000
16,000,000
16,210,000
16,210,000

100,000
0
0
0
110,000
16,000,000
16,210,000
16,210,000

0

16,210,000

16,210,000

РАЧУН СРЕДСТАВА СОЛИДАРНЕ
СТАМБЕНЕ ИЗГРАДЊЕ
Функција 610-Стамбени развој
Стални трошкови
Опште услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Обавезни порези и таксе
Издаци за нефинанс.имов.-зграде и грађ.обј.
Укупно за функцију 610:

Извори финансирања за раздео 14:
Приходи из буџета

0

Сопствени приходи
Приходи од продаје нефинансијске имовине
РАЧУН СРЕДСТАВА ОД ОТКУПА
СТАНОВА ОПШТИНЕ БОР
Функција 610-Стамбени развој
Стални трошкови
Опште услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Обавезни порези и таксе
Издаци за нефинанс.имов.-зграде и грађ.обј.
Укупно за функцију 610:

Укупно за раздео 15
01

17,000,000
17,000,000
17,000,000

12,625,292
13,325,292
13,325,292

Укупно за раздео 14
01

28. децембар 2011

Извори финансирања за раздео 15:
Приходи из буџета

0

0

16,210,000

16,210,000

100,000

0
0

550,000
17,000,000
17,650,000
17,650,000

100,000
0
0
0
550,000
17,000,000
17,650,000
17,650,000

0

17,650,000

17,650,000
0

Сопствени приходи
Приходи од продаје нефинансијске имовине
СРЕДСТВА ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ
ИЗБЕГЛИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА
Функција 070-Социјална помоћ угроженом
становништву
Стални трошкови
Трошкови службених путовања
Опште услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјали
Социјалне помоћи

0

0

17,650,000

17,650,000

90,000
15,000

90,000
15,000

20,000
50,000
265,000

0
20,000
50,000
3,785,000

3,520,000

БРОЈ 13
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Порези,обав.таксе и казне нам.од др.нив.
Машине и опрема
Укупно за функцију 170:

Укупно за раздео 16
01
07
17
282

451

01
18

283

451

01
19

284
285

421
4729

01
07
20

286
287
288

421
423
426

289

463

290

481

01
04
06
21

Извори финансирања за раздео 16:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ОПШТИНЕ БОР У
ЛИКВИДАЦИЈИ
Функција 820-Услуге културе
Субвенције Центру за културу општине Бор у ликвидацији
Укупно за функцију 820:
Укупно за раздео 17

Извори финансирања за раздео 17:
Приходи из буџета

28. децембар 2011

440,000
440,000

3,520,000
3,520,000

3,960,000
3,960,000

440,000

3,520,000

3,960,000

440,000

440,000
3,520,000

3,520,000

1,000,000
1,000,000
1,000,000

0
0

1,000,000
1,000,000
1,000,000

1,000,000

0

1,000,000

1,000,000

0

1,000,000

ЈАВНА УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР БОР У
ЛИКВИДАЦИЈИ
Функција 810-Услуге рекреације и спорта
Субвенције Јавној Установи Спортски центар у
ликвидацији
Укупно за функцију 810:
Укупно за раздео 18

3,500,000
3,500,000
3,500,000

0
0

3,500,000
3,500,000
3,500,000

Извори финансирања за раздео 18:

3,500,000

0

3,500,000

Приходи из буџета

3,500,000

0

3,500,000

100,000
324,000
424,000
424,000

3,240,000
3,240,000
3,240,000

100,000
3,564,000
3,664,000
3,664,000

424,000

3,240,000

3,664,000

ПРОЈЕКАТ "УНХЦР-УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА
ИЗБЕГЛИХ"
И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА"
Функција 070-Социјална помоћ угроженом
становништву
Стални трошкови
Једнократне помоћи социјално угроженом становништву
Укупно за функцију 070:
Укупно за раздео 19

Извори финансирања за раздео 19:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти
ПРОЈЕКАТ "ЈЕДНАКИ СМО
У ОБРАЗОВАЊУ"
Функција 090-Социјална заштита
некласификована на другом месту
Стални трошкови
Опште услуге по уговору
Материјали
Општина Бор-30.000
Предшколска установа Бамби-270.000
Трансфери осталим нивоима власти
ОШ Вук Караџић-150000
ОШ Бранко Радичевић-160.000
ОШ Свети Сава-160.000
Дотације за НВО "Напред"
Укупно за функцију 090:
Укупно за раздео 20

Извори финансирања за раздео 20:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Донације од међународних организација
ПРОЈЕКАТ "УЈЕДИЊЕНИ У
РАЗЛИКАМА"
Функција 090-Социјална заштита

424,000

424,000
3,240,000

3,240,000

10,000
900,000
300,000

10,000
900,000
300,000

470,000

470,000

0
0

600,000
2,280,000
2,280,000

600,000
2,280,000
2,280,000

0

2,280,000

2,280,000

0

0
0

0

2,280,000

2,280,000
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291
292
293
294
295
296

421
423
424
425
426
463

297
298
299

481
5113
512

01
04
06
22
300
301
302
303
304
305

421
423
425
426
512
515

01
04
06
23

306
307

441
444

01
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некласификована на другом месту
Стални трошкови
Опште услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјали
Трансфери осталим нивоима власти
Општина Неготин-2.911.168
Општина Кладово-1.507.168
Општина Жагубица-1.704.404
Дотације за МНРО-пружаоца услуга
Капитално одрѕацање зграда и објеката
Машине и опрема
Укупно за функцију 090:
Укупно за раздео 21

224,640
5,631,050
386,000
1,000,000
3,858,000
6,122,740

724,640
5,631,050
386,000
1,000,000
3,858,000
6,122,740

5,350,192
5,350,192

3,053,000
1,425,000
21,700,430
21,700,430

4,850,192
3,053,000
1,425,000
27,050,622
27,050,622

Извори финансирања за раздео 21:

5,350,192

21,700,430

27,050,622

Приходи из буџета
Сопствени приходи
Донације од међународних организација

5,350,192

ДВОРАЦ КНЕЗА АЛЕКСАНДРА КАРАЂОРЂЕВИЋА
Функција 820-Услуге културе
Стални трошкови
Опште услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјали
Машине и опрема
Остала основна средства
Укупно за функцију 820:
Укупно за раздео 22

Извори финансирања за раздео 22:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Донације од међународних организација
ПРОЈЕКАТ "РЕКОНСТРУКЦИЈА СВЕТОСАВСКОГ
ТРГА" И
"САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ГРАДСКИХ
УЛИЦА У БОРУ
Функција 170-Трансакције везане за
задуживање
Отплата домаћих камата
Пратећи трошкови задуживања
Пројекат "Реконструкција Светосавског трга" - 2.250.000
Пројекат"Санација и реконструкција грaдских улица"4.250.000
Укупно за функцију 451:
Укупно за раздео 23

Извори финансирања за раздео 22:
Приходи из буџета
УКУПНО БУЏЕТ:

08

Извори финансирања за подглаву 3.4.1.:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Донације од међународних организација
Донације од осталих нивоа власти
Донације од невладиних организација и
појединаца

09
10

Приходи од продаје нефинансијске имовине
Примања од задуживања

01
04
06
07

28. децембар 2011

500,000

4,850,192

5,350,192
0

0

21,700,430

21,700,430

90,000

90,000

0
0

120,000
57,601
780,000
120,000
1,167,601
1,167,601

120,000
57,601
780,000
120,000
1,167,601
1,167,601

0

1,167,601

1,167,601

0

0
0
1,167,601

6,000,000
500,000

1,167,601

6,000,000
500,000

6,500,000
6,500,000

0
0

6,500,000
6,500,000

6,500,000

0

6,500,000

6,500,000
1,430,000,000

449,609,154

6,500,000
1,879,609,154

1,430,000,000

449,609,154

1,879,609,154

1,381,000,000

1,381,000,000
63,299,233

49,000,000

63,299,233

25,398,031

25,398,031

321,107,890

321,107,890

5,944,000

5,944,000

33,860,000

33,860,000
49,000,000
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III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 10
За извршење буџета општине Бор одговоран је
председник општине Бор.
Наредбодавац за извршење буџета је председник
општине Бор.
Члан 11
Обавезе према корисницима буџетских средстава
извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета.
Ако се у току године примања буџета не остварују у
складу са планираним обимом, издаци буџета ће се извршавати
по приоритетима и то: обавезе утврђене законским прописима-на
постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за
несметано функционисање корисника буџетских средстава.
Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне
приходе у планираном износу, апропријације утврђене из тих
прихода неће се извршавати на терет средстава буџета.
Ако корисници буџетских средстава остваре додатне
приходе у износу већем од износа исказаног у члану 12 ове
одлуке, могу користити средства остварена из додатних прихода
до нивоа до ког су та средства и остварена, а за намене утврђене
овом одлуком.
Члан 12
Распоред остварених прихода буџета на кориснике
врши се тромесечним плановима за извршење буџета, које
доноси орган управе надлежан за финансије општине.
Примања и издаци у тромесечним плановима морају
бити уравнотежени.
Ако се услед неравномерног остваривања прихода
тромесечни план не може уравнотежити, за привремено покриће
распоређених издатака могу се користити средства текуће
буџетске резерве.
Члан 13
За индиректне кориснике буџетских средстава,
Општинска управа је директни корисник буџетских средстава
преко кога ће се вршити трансфер из буџета, на њихове
подрачуне за редовну делатност.
У поступку извршења буџета и уопште буџетског
рачуноводства, поред директне примене Закона о буџетском
систему и Уредбе о буџетском рачуноводству, примењиваће се
Правилник о раду трезора општине Бор и Правилник о начину
коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна
консолидованог рачуна трезора општине Бор, донетих од стране
начелника Општинске управе Бор.
Члан 14
Средства буџета ће се корисницима тих средстава
преносити на основу писаних захтева, који у прилогу имају сву
потребну књиговодствену документацију, која доказује насталу
пословну промену, а сразмерно оствареним приходима и у
складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета.
На терет средстава буџета корисници могу преузимати
обавезе до износа утврђених буџетом за поједине издатке, за
период од годину дана.
Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава
предвиђених Одлуком или су у супротности са Законом о
буџетском систему, не могу се извршавати на терет буџета.
Члан 15
Буџетски корисници могу користити средства
распоређена овом одлуком само за намене за које су им, по
њиховом захтеву, средства одобрена и пренета.
Корисник буџетских средстава, који одређени расход
извршава из средстава буџета и из других прихода, обавезан је
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да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других
извора.
Обавезе преузете у 2011. години у складу са
одобреним апропријацијама у 2011. години, а не извршене у
току 2011. године, преносе се у 2012. годину и имају статус
преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених
апропријација овом одлуком.
Члан 16
Председник општине може, у складу са чланом 22.
Закона о буџетском систему, прописати услове, критерјуме и
начин коришћења средстава од сопствених прихода буџетских
корисника и одлучити, на предлог органа управе надлежног за
финансије, да део средстава од сопствених прихода,
остварених у текућој години, представља општи приход
буџета у текућој години.
Члан 17
Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају
бити извршене искључиво на принципу готовинске основе са
консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно
актом Владе предвиђен другачији метод.
Члан 18
Документација која се подноси ради плаћања из
средстава буџета мора бити оверена и одобрена за плаћање од
стране овлашћеног лица буџетског корисника-директора.
Оверу из става 1 овог члана за документацију која се
плаћа из средстава планираних у оквиру Раздела 1«Скупштина општине Бор, Председник општине и Општинско
веће», врши председник општине Бор, или лице које он
овласти.
Оверу из става 1 овог члана за документацију која се
плаћа из средстава планираних у оквиру Раздела 2«Општинско јавно правобранилаштво» врши Општински
јавни правобранилац Бор или лице које он овласти.
Оверу из става 1 овог члана за документацију која се
плаћа из средстава планираних у оквиру Раздела 3«Општинска управа Бор» врши начелник Општинске управе
Бор или лице које он овласти, изузев документације коју по
овлашћењу из закона или другог акта оверава председник
општине Бор.
На документацији која садржи износе трошкова који
се морају разграничавати на раздео 1 и раздео 3, јер су
јединствено обрачунати и фактурисани,
потребно је
обезбедити оверу и председника општине Бор и начелника
Општинске управе Бор.
Члан 19
Директни корисник буџетских средстава, уз
одобрење Општинског органа управе надлежног за финансије,
може вршити преусмеравање апропријација-повећање
распоређених средстава за поједине намене (апропријације),
највише до 5% вредности апропријације за расход чији се
износ умањује.
Ако се обим пословања или овлашћења директног,
односно индиректног корисника буџетских средстава повећа,
у случају оснивања новог директног, односно индиректног
корисника буџетских средстава, ако корисник буџетских
средстава престане да постоји, ако се у току године од једног
директног, односно индиректног корисника буџетских
средстава образује више директних, односно индиректних
корисника, одлуку о промени апропријације и о коришћењу
средстава текуће резерве доноси председник општине.
Члан 20
Буџетски корисници су дужни да на захтев
општинског органа управе надлежног за финансије ставе на
увид документацију о њиховом финансирању, као и да
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достављају извештаје о остварењу прихода и извршењу расхода
за свако тромесечје и завршни рачун за фискалну годину, у
прописаним роковима.

Решење о употреби средстава сталне буџетске
резерве доноси председник општине Бор, на предлог локалног
органа управе надлежног за финансије.

Члан 21
У случају да за извршење одређеног плаћања
корисника средстава буџета није постојао правни основ, средства
се враћају у буџет општине.
Неутрошена средства по годишњем рачуну за
2012.годину корисници средстава буџета дужни су да врате
буџету најкасније до 31.01. 2013. године.

Члан 27
Из средстава буџета општине Бор не могу се
издавати гаранције.
Буџет општине Бор може се задужити ради
финансирања и рефинансирања капиталних инвестиционих
расхода највише за износ од 50% укупно остварених текућих
прихода буџета општине у претходној години, с тим да укупан
обим доспелих главница и камата не може у текућој години
бити већи од 15% укупно остварених текућих прихода буџета
општине у претходној години. Одлуку о таквом задужењу
доноси Скупштина општине, на предлог председника
општине Бор.
За кредитна задужења преко пет година, нема
ограничења из става 2. овог члана.

Члан 22
Пријем нових радника на неодређено не може се
вршити у 2012. години.
Укупан број запослених на одређено време због
повећаног обима посла, лица ангажована по уговору о делу,
уговору о привременим и повременим пословима, преко
омладинске и студентске задруге и лица ангажована по другим
основама не може бити већи од 10% броја запослених на
неодређено време.
Ограничење из става 2. овог члана не односи се на
установе културе.
Ограничење из става 1. и 2. овог члана не односи се на
јавна предузећа и предшколску установу.
Члан 23
Орган управе надлежан за финансије обавезан је да
редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње
информише општинско веће, а обавезно у року од петнаест дана
по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.
У року од петнаест дана по подношењу извештаја из
става 1. овог члана, општинско веће усваја и доставља извештај
Скупштини општине.
Извештај садржи и одступања усвојеног буџета и
извршења и образложења великих одступања.
Члан 24
Део планираних примања буџета општине Бор за
2012.годину се не распоређује већ се задржава на име текуће
буџетске резерве.
Председник општине Бор, на предлог органа управе
надлежног за финансије, доноси одлуку о употреби текуће
буџетске резерве и сталне резерве.
Средства текуће буџетске резерве користе се за
непланиране сврхе за које нису извршене апропријације или за
сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле
довољне. Одобрена средства по овом основу представљају
повећање апропријације буџетских корисника за одређене
намене и исказују се на конту намена за које су средства
усмерена.
Члан 25
Ако у току године дође до промене околности која не
угрожава утврђене приоритете унутар буџета, председник
општине доноси одлуку да се износ апропријације који није
могуће искористити, пренесе у текућу буџетску резерву и може
се користити за намене које нису предвиђене буџетом или за
намене за које средства нису предвиђена у довољном обиму.
Укупан износ преусмеравања из става 1. овог члана не
може бити већи од износа разлике између буџетом одобрених
средстава текуће буџетске резерве и максимално могућег износа
средстава текуће буџетске резерве утврђеног чланом 69. став 3.
Закона о буџетском систему.

Члан 26
У буџету се планирају средства за сталну буџетску
резерву, као посебна апропријација.
У сталну буџетску резерву опредељује се 0,1 %
укупних прихода за буџетску годину.
Средства сталне буџетске резерве користе се за намене
дефинисане Законом о буџетском систему.

Члан 28
Председник општине је одговоран за спровођење
фискалне политике и управљање јавном имовином,
приходима и примањима и расходима и издацима на начин
који је у складу са Законом о буџетском систему.
Председник општине може, у складу са чланом 27ж.
Закона о буџетском систему, поднети захтев Министарству
финансија за одобрење фискланог дефицита изнад утврђеног
дефицита од 10%, уколико је резултат реализације јавних
инвестиција.
Члан 29
Приходи од задуживања од осталих поверилаца у
земљи у корист нивоа општине у 2012.години користиће се за
финансирање текуће ликвидности општине Бор и отпремнина
запослених који ће бити обухваћени рационализацијом.
Члан 30
Корисник буџета чија се делатност у целини или
претежно финансира из буџета општине Бор умањиће
обрачунату амортизацију средстава за рад у 2012.години
сразмерно делу средстава обезбеђених из буџета општине.
Члан 31
Директни и индиректни корисници буџетских
средстава који користе пословни простор и покретне ствари
којим управљају други корисници јавних средстава, не
плаћају закуп у 2012. години, осим сталних трошкова
неопходнох за обављање делатности.
Уколико плаћање сталних трошкова није могуће
извршити на основу раздвојених рачуна, корисник који
управља јавним средствима врши плаћање, а затим директни
односно индиректни корисник из става 1. овог члана врши
одговарајућу рефундацију насталих расхода.
Рефундација из става 2. овог члана сматра се
начином извршавања расхода, у складу са Законом о
буџетском систему.
Члан 32
Јавне набавке корисници буџетских средстава врше
у складу са Законом о јавним набавкама ( „Службени гласник
РС“, број 116/08).
У поступку јавних набавки, за набавку »мале
вредности« у 2012.години сматра се набавка чија је процењена
вредност у износу утврђеном Законом о буџету Републике
Србије за 2012. годину.
Члан 33
Распоред
средстава појединим буџетским
корисницима у оквиру Раздела 3-»Општинска управа Бор«,
глава 3.1.-«Установе у делатности културе« и глава 3.4.»Месне заједнице«, Раздела 4.-«Основно образовање«, и
Раздела 5.-.«Средње образовање« утврђен је и представљен у
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посебном прилогу уз одлуку, који се у поступку извршења
буџета сматра саставним делом ове одлуке.
Члан 34
Распоред и коришћење средстава у оквиру Раздела 8.«Физичка култура«, са позиције број 254-»Дотације спортским и
омладинским организацијама « извршаваће се , на предлог и уз
захтев Комисије за спорт, за реализацију спортских
манифестација и за масовни спорт.
Члан 35
Средства планирана у оквиру Раздела 1.-«Скупштина
општине Бор, председник општине и Општинско веће«, са
позиције број 13-»Дотације - средства за финансирање
политичких странак« извршаваће се , за првих шест месеци у
2012. године на основу Закона о финансирању политичких
странака („Службени гласник РС“, број 72/2003. 75/2003, - испр.,
60/2009 – одлука УС и 97/2008), а у другој половини 2012.
године на основу Закона о финансирању политичких странак
(„Службени гласник РС“, број 43/2011).
Члан 36
Средства планирана у оквиру Раздела 3, главе
3.4.“Месне заједнице-све“ на позицији број 148-„Изградња
објеката и пројектно планирање“ и позицији број 149„Капитално одржавање зграда и објеката“, у оквиру Раздела 4«Основно образовање» на позицији број 216-«Капитално
одржавање објеката и пројектно планирање» и у оквиру Рраздела
5-«Средње образовање» на позицији број 228-«Капитално
одржавање објеката и пројектно планирање» није извршен
унапред и представљен у прилогу уз одлуку, већ ће се вршити
према потреби одређеној месној заједници или школи на чијем
се објекту ради, према поднетим захтевима и према закљученим
уговорима за извођење радова на капиталном одржавању
објеката, а месне заједнице и школе су обавезне да спроведу
комплетан поступак по Закону о јавним набавкама за набавку
радова и услуга или да овлашћење за реализацију јавне набавке
дају општини или јавним предузећима општине Бор.
Због ограниченог обима средстава за ове намене
приоритет за извођење радова утврђиваће председник општине
Бор, према хитности потребе за санацију и реконструкцију
објеката, уважавајући мишљење месних заједница, школа и
јавних предузећа.
Члан 37
Изузетно, у случају да се буџету општине Бор из другог
буџета (Републике, друге општине) определе актом наменска
трансферна средства, укључујући и наменска тренсферна
срдства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и
у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити
познати у поступку доношења ове одлуке, орган управе
надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће
апропријације за извршење расхода по том основу, у складу са
чланом 5. Закона о буџетском систему.
Уколико се у току године наменски приходи, из
претходног става, не утроше преносе се у наредну годину и
трошиће се за исте намене.
Члан 38
Измене
у
економској
или
функционалној
класификацији, које проистекну из измена позитивних законских
прописа током фискалне године, у овој одлуци, може вршити
председник општине Бор.
Члан 39
Приходи који су погрешно уплаћени, или су уплаћени у
већем износу од прописаног, враћају се на терет погрешно или
више уплаћених прихода, ако посебним прописима није
другачије одређено.
Приходи из става 1 овог члана враћају се у износима у
којима су погрешно или више уплаћени у корист буџета
општине Бор.
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Члан 40
У складу са актом Владе о максималном броју
извршилаца у локалној администрацији, део средстава са
апропријација плата предвиђених овом одлуком за плате
запослених који ће бити обухваћени рационализацијом,
пренеће се у текућу буџетску резерву, а затим из ње на
апропријацију 414 – Социјална давања запосленима, код
директног и индиректног буџетског корисника за износ
потребних средстава за исплату отпремнина извршиоцима за
чијим је радом престала потреба.
Члан 41
Ову одлуку објавити у службеном листу општине
Бор и доставити Министарству финансија.
Члан 42
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном листу општине Бор».
Број: 400-188/2011-I
У Бору 28. децембар 2011. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
234
На основу члана 11. и 15. Закона о финансирању
локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 62/06 и
47/20011), члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, 129/07) и члана 43.
Статута општине Бор („Службени лист општине Бор“, бр.
7/08), Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана
28. децембра 2011. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
У Одлуци о локалним комуналним таксама
(„Службени лист општине Бор“, бр. 5/11-пречишћен текст),
после члана 6. додају се нови чланови 6а, 6б, 6ц и 6д, који
гласе:
''Члан 6а
Надзор над спровођењем одредби ове Одлуке врши
Општинска управа Бор- Одељење пореске администрације.
Инспекцијски надзор истицања фирме на пословном
простору врши и Одљење за инспекцијске послове
Општинске управе Бор.
Члан 6б
Правна лица и предузетници који обављају
пословну делатност на територији општине Бор, дужни су да
на свом пословном простору, видно истакну фирму.
Члан 6ц
Новчаном казном од 50.000 до 1.000.000 динара
казниће се правно лице за прекршај из члана 6б.
Новчаном казном од 2.500,00 до 75.000,00 динара
казниће се одговорно лице у правном лицу за прекршај из
става 1. овог члана.
Новчаном казном од од 5.000,00 до 250.000,00
динара казниће се предузетник за прекршај из става 1. овог
члана.
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Мандатном казном на месту извршења прекршаја у
износу од 10.000,00 динара казниће се правно лице и
предузетник за прекршај из члана 6б.
Мандатном казном на месту извршења прекршаја у
износу од 2.500,00 динара казниће се одговорно лице у правном
лицу за прекршај из члана 6б.
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Члан 2.
У члану 10. став 1. I ЗОНА после речи МЗ ''Север''
додају се речи МЗ ''Слога''.
У истом ставу II ЗОНА после речи МЗ ''Север''
додају се речи МЗ ''Слога''.

Члан 6д
Новчаном казном за прекршај казниће се таксени
обвезник који не поднесе пријаву и остале доказе предвиђене
чланом 8. став 1. и став 2. ове одлуке и то:
-за правно лице у износу- од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара
-за одговорно лице у правном лицу у износуод 2.500,00
до 75.000,00 динара
-за предузетника у износуод 5.000,00
до 250.000,00 динара''

Члан 3.
Мења се тарифни број 1 и напомене уз тарифни
број 1, који гласе:

''Тарифни број 1.
За истицање фирме, односно назива или имена које
упућује на то да правно или физичко лице обавља делатност,
локална комунална такса, на годишњем нивоу износи:

А- табела
Екстра
зона

I ЗОНА

II ЗОНА

III ЗОНА

20.000,00

16.000,00

13.600,00

11.200,00

839.000,00

713.150,00

587.300,00

3.

Шумарство-узгој и искоришћавање
1.048.750,00
Вађење руде и камена,енергетских сировина,руде
метала,осталих руда и камена
1.562.500,00

1.250.000,00

1.062.500,00

875.000,00

4.

Производња индустријских гасова

2.981.250,00

2.385.000,00

2.027.250,00

1.669.500,00

5.

12.500,00

10.000,00

8.500,00

7.225,00

6.

Производња производа од кукуруза
Производња
текстила
и
производа

23.750,00

19.000,00

16.150,00

13.300,00

7.

Производња
обуће и одеће

26.250,00

21.000,00

17.850,00

14.700,00

22.000,00

18.700,00

15.400,00

297.000,00

252.450,00

207.900,00

Р.бр.

ДЕЛАТНОСТ

1.

Пољопривреда, рибарство и лов

2.

одевних

текстилних

предмета,

заштитне

9.

Прерада коже и производња предмета од
коже
27.500,00
Производња основних метала,производња машина и
уређаја
371.250,00

10.

Производња,дистрибуција и снабдевање ел.енергијом

3.125.000,00

2.500.000,00

2.125.000,00

1.750.000,00

11.

Трговина
на
продавницама
дувана - киосци

25.000,00

20.000,00

17.000,00

14.000,00

12.

Трговина на мало у продавницама
робе-храна, пиће, дуван и остало
- у продавницама до 25 м2

30.000,00

24.000,00

20.400,00

16.800,00

- у продавницама од 500 м2 до 1000м2

750.000,00

600.000,00

510.000,00

420.000,00

1.000.000,00

850.000,00

700.000,00

33.000,00

28.050,00

23.100,00

14.

- у продавницама преко 1000м2
1.250.000,00
Трговина
фармацеутским,медицинским,
козметичким и тоалетним препаратима до 50 м2
41.250,00
Остала трговина на мало, обућа, одећа, кожа, текстил
до 50 м2
37.500,00

30.000,00

25.500,00

21.000,00

15.

- ноћни барови

310.000,00

248.000,00

210.800,00

173.600,00

16.

Железнички саобраћај

1.437.500,00

1.150.000,00

977.500,00

805.000,00

17.

Поштанске активности,делатност пошта

1.250.000,00

1.000.000,00

850.000,00

700.000,00

18.

Телекомуникације

2.500.000,00

2.000.000,00

1.700.000,00

1.400.000,00

19.

Монетарне институције
Финансијско посредовање,
пензијских фондова

1.847.500,00

1.478.000,00

1.256.300,00

1.034.600,00

336.250,00

269.000,00

228.650,00

188.300,00

Осигурање и пензијски фондови
993.750,00
Обављање
мењачких
послова
(без
обзира
на другу делатност и објекат у коме се налази
мењачница)
62.500,00
Коцкање и клађење
750.000,00

795.000,00

675.750,00

556.500,00

50.000,00
600.000,00

42.500,00
510.000,00

35.000,00
420.000,00

8.

13.

20.
21.

22.
23.

мало
у
неспецијализованим
за
промет
хране,пића
и

осим

мешовите

осигурања

и
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За све обвезнике, који нису наведени у табели А, утврђује се локална комунална такса за истицање фирме на пословном
простору, на годишњем нивоу:
Б- табела
Р.бр.
Правно лице
Износ обавезе у динарима
1.

Велико правно лице

80.000,00

2.

Средње правно лице

40.000,00

3.

Мало правно лице

20.000,00

без обзира на зону, на делатност и чињеницу да ли им је седиште у Бору, или изван Бора.
Локална комунална такса за истицање фирме утврђује се предузетницима:
Ц- табела
Екстра
Р.бр.
Делатност
зона

зона

Прва

Друга
зона

зона

Трећа

1.

Угоститељство(изузев кампова и кетеринга)

9.800,00

7.840,00

5.900,00

4.900,00

2.

Металостругарске,браварске
металске делатности

3.400,00

2.720,00

2.210,00

1.700,00

3.

Прерада
дрвета,производи
дрвета,производња
целулозе,папира
производа од папира

5.670,00

5.300,00

5.000,00

4.650,00

4.

Млинска делатност

9.300,00

7.440,00

6.000,00

4.650,00

5.

Аутопревозници

5.670,00

4.540,00

4.300,00

4.150,00

6.

Аутолимари и лимари

3.400,00

2.720,00

2.210,00

1.700,00

7.

Обућарска делатност

1.900,00

1.520,00

1.235,00

950,00

8.

Грађевинарство

5.670,00

5.300,00

5.000,00

4.650,00

9.

Производња ћумура

5.600,00

4.480,00

3.640,00

2.800,00

10.

Фризерске делатности

3.750,00

3.000,00

2.550,00

2.100,00

11.

Музичари

8.300,00

6.640,00

5.390,00

4.150,00

12.

Бербери

3.750,00

3.000,00

2.550,00

2.100,00

13.

Производња пића

5.600,00

4.480,00

3.640,00

2.800,00

14.

Видео клубови

2.250,00

1.800,00

1.530,00

1.260,00

15.

Каменорезачка делатност

5.600,00

4.480,00

3.640,00

2.800,00

16.

Фотографске делатности

3.750,00

3.000.00

2.800,00

2.100,00

17.

Адвокати

13.600,00

10.880,00

7.940,00

5.000,00

18.

Водоинсталатери

3.400,00

2.800,00

2.550,00

1.700,00

19.

Спортске,рекреативне,забавне и активности
на бази учлањења

1.875,00

1.500,00

1.170,00

840,00

20.

Аутомеханичари

5.600,00

4.480,00

3.640,00

2.800,00

21.

Гума,пластика,вулканизер

3.740,00

2.900,00

2.430,00

1.870,00

22.

Угоститељство и трговина у киосцима

5.600,00

4.480,00

3.640,00

2.800,00

23.

Апотеке и стоматолошка пракса

5.670,00

5.650,00

5.600,00

5.570,00

24.

Мењачнице и сл.активности,осигурање
финансијско посредовање

15.363,00

12.290,00

11.145,00

10.000,00

и

сличне

од
и

и
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25.

Такси превоз

3.375,00

2.700,00

2.290,00

1.890,00

26.

Ветеринарске услуге

5.625,00

4.500,00

3.800,00

3.150,00

27.

Рачуноводствени и књиговодствени послови

4.797,00

3.980,00

3.390,00

2.800,00

28.

Пржионица кафе

4.797,00

3.000,00

2.000,00

690,00

29.

Производња
колача(посластичарнице),производња
двопека и крекера

5.600,00

4.480,00

3.640,00

2.800,00

30.

Тезга на бувљој пијаци

2.250,00

1.800,00

1.530,00

1.260,00

31.

Производња машина и машинске опреме

5.670,00

4.540,00

4.350,00

4.150,00

32.

Рачунарско програмирање и информатичке
услуге

5.670,00

5.650,00

5.600,00

5.570,00

33.

Неметални минерали,стакло-производња

5.670,00

4.540,00

4.150,00

3.750,00

34.

Производња,пречишћивање и снабдевање
гасом,ел.енергијом,водом,паром и топлом
водом

5.670,00

4.540,00

4.150,00

3.750,00

35.

Архитектонске,геодетске
и
услуге и друге сродне услуге

4.797,00

4.500,00

4.150,00

3.840,00

36.

Производња пекарских производа

6.276,00

5.020,00

4.080,00

3.138,00

37.

Трговина

11.400,00

9.120,00

7.410,00

5.700,00

38.

Пољопривреда,рибарство и лов

5.670,00

4.540,00

3.950,00

3.360,00

39.

Шумарство

5.670,00

5.650,00

5.600,00

5.570,00

40.

Производња прехрамбених производа

5.670,00

5.000,00

4.600,00

4.500,00

41.

Производња текстила

5.853,00

4.680,00

4.000,00

3.390,00

42.

Производња одевних
одеће и обуће

5.853,00

4.680,00

4.500,00

4.410,00

43.

Штампање и умножавање

5.670,00

5.650,00

5.600,00

5.570,00

45.

Производња
производа

5.670,00

5.650,00

5.600,00

5.570,00

46.

Електросервисери

5.625,00

4.500,00

3.800,00

3.150,00

47.

Рециклажа

5.670,00

5.650,00

5.600,00

5.570,00

48.

Издавачка делатност

5.670,00

5.650,00

5.600,00

5.570,00

49.

Телевизијска продукција

5.670,00

5.650,00

5.600,00

5.570,00

50.

Промет некретнина

11.300,00

9.000,00

7.000,00

5.650,00

51.

Менаџерски послови

4.797,00

4.700,00

4.600,00

4.500,00

52.

Изнајмљивање и лизинг

4.797,00

4.700,00

4.600,00

4.500,00

53.

Делатност путничких агенција

4.797,00

4.700,00

4.600,00

4.500,00

54.

Школа за возаче

4.797,00

4.700,00

4.600,00

4.500,00

55.

Коцкање и клађење

5.670,00

5.500,00

4.700,00

4.600,00

инжењерске

предмета,заштитне

хемикалија

и

хемијских
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56.

Поправка рачунара

4.797,00

4.700,00

4.600,00

4.500,00

57.

Остале услужне делатности

2.250,00

2.000,00

1.800,00

1.260,00

58.

Погребне и пратеће активности

5.670,00

5.300,00

4.800,00

4.200,00

59.

Поштанске аткивности и телекомуникација

11.400,00

9.000,00

7.000,00

5.700,00

60.

Производња производа од кукуруза

3.750,00

3.400,00

2.800,00

2.200,00

61.

Прерада коже и производња предмета од
коже

8.250,00

7.000,00

5.000,00

4.620,00

62.

Производња и
накита,златаре

11.400,00

9.000,00

7.000,00

5.700,00

63.

Реклама и пропаганда

4.797,00

4.700,00

4.600,00

4.500,00

64.

Чишћење објеката,изношење отпада и смећа

3.750,00

3.000,00

2.800,00

2.100,00

прерада

намештаја

и

Напомене уз тарифни број 1:
1. Плаћање комуналне таксе за истицање фирме на
пословном простору, врши се по решењу одељења Пореске
администрације Бор, у 12 једнаких месечних рата,
Обвезник је дужан да доспеле обавезе по решењу за
текућу годину плаћа у року, до 15 дана у текућем месецу, за
претходни месец,
До доношења решења о утврђивању обавеза по овом
тарифном броју за текућу годину,
обвезник у
прописаним роковима плаћа аконтацију у висини месечне рате
по решењу за предходну годину.
2. Обвезници таксе на фирму који обављају више
делатности за које су прописани различити износи, плаћају
таксу за делатност за коју је одређен највећи износ.
3. За делатности које нису таксативно наведене, такса се
плаћа према сличној-сродној делатности за коју је предвиђена
такса у Тарифи-табела А, Б и Ц.
4. Таксени обвезници су дужни да одељењу Пореске
администрације Општинске Управе Бор, поднесу доказе о свим
променама од значаја за утврђивање
таксене обавезе,
најкасније до 15. марта текуће године, а таксени обвезник који
отпочне са радом у току године дужан је да у року од 30 дана
од дана регистровања фирме пријави број назива-фирми
подложних такси.
5. Олакшице-ослобађања:
а) Локалне комуналне таксе не плаћају се за
коришћење права, предмета и услуга од стране државних
органа и организација, органа и организација територијалне
аутономије и јединица локалне самоуправе као и обвезници
чија се делатност сматра уметничким и старим занатима,
односно пословима домаће радиности,
б) Обвезници који по први пут региструју предузеће
или радњу ослобађају се плаћања таксе за прву годину рада, с
тим да се новооснована предузећа не сматрају она која врше
пререгистрацију, сходно Закону о Привредним друштвима и
Закону о Регистрацији привредних субјеката,
ц) За време привремене одјаве делатности, или стања
мировања, обвезник плаћа таксу сразмерно времену рада, у
односу на годишњу обавезу,
д) Правна лица-велика и средња, која обављају
делатност на територији општине Бор,и увећају број
запослених, од 10 до 30 радника, од којих најмање 80% имају
пребивалиште на територији општине Бор, најмање у трајању
од 3 године, а који су регистровани као незапослени код
Националне службе запошљавања у општини Бор, и задрже
увећан број запослених (за 10 до 30 радника) у претходној
години, као и у следећој календарској години (послодавац
доказује списком новозапослених, списком укупног броја
запослених, фотокопијама личних карата новозапослених и

потврдом Националне службе запошљавања, потврдом Фонда
ПИО о плаћеним порезима и доприносима за поменуте
запослене у претходној години, као и у следећој календарској
години), ослобађају се плаћања локалне комуналне таксе за
истицање фирме, за следећу календарску годину,
ђ) Правна лица-велика и средња, која обављају
делатност на територији општине Бор и увећају број
запослених од 31 до 50 радника, од којих најмање 80% имају
пребивалиште на територији општине Бор, најмање у трајању
од 3 године а који су регистровани као незапослени код
Националне службе запошљавања у општини Бор, и задрже
увећан број запослених (за 31 до 50 радника) у претходној
календарској години, као и у следеће 2 календарске године
(послодавац доказује списком новозапослених, списком
укупног броја запослених, фотокопијама личних карата
новозапослених и потврдом Националне службе запошљавања,
потврдом Фонда ПИО о плаћеним порезима и доприносима за
поменуте запослене у претходној години, као и у 2 следеће
календарске године), ослобађају се плаћања комуналне таксе за
истицање фирме, за следеће 2 календарске године,
е) Правна лица-велика и средња, која обављају
делатност на територији општине Бор и увећају број
запослених за преко 50 радника, од којих најмање 80% имају
пребивалиште на територији општине Бор, најмање у трајању
од 3 године, а који су регистровани као незапослени код
Националне службе запошљавања у општини Бор, и задрже
увећан број запослених (за преко 50 радника) у претходној
години, као и за следеће 3 календарске године (послодавац
доказује списком новозапослених, списком укупног броја
запослених, фотокопијама личних карата новозапослених и
потврдом Националне службе запошљавања, потврдом Фонда
ПИО о плаћеним порезима и доприносима за поменуте
запослене у претходној години, као и у 3 следеће календарске
године), ослобађају се плаћања комуналне таксе за истицање
фирме, за следеће 3 календарске године,
ж)Мала правна лица, која обављају делатност на
територији општине Бор,и увећају број запослених, за најмање
3 запослена, од којих најмање 80% имају пребивалиште на
територији општине Бор, најмање у трајању од 3 године, а који
су регистровани као незапослени код Националне службе
запошљавања у општини Бор, и задрже увећан број запослених
у претходној години, (за 3 запослена), као и у следећој
календарској години
(послодавац доказује списком
новозапослених, списком укупног броја
запослених,
фотокопијама личних карата новозапослених и потврдом
Националне службе запошљавања, потврдом Фонда ПИО о
плаћеним порезима и доприносима за поменуте запослене у
претходној години, као и за следећу календарску годину),
ослобађају се плаћања локалне комуналне таксе за истицање
фирме, за следећу календарску годину,
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з) Мала правна лица, која обављају делатност на
територији општине Бор,и увећају број запослених, за најмање
од 4 до 5 запослених, у претходној календарској години, и
задрже увећан број запослених (за 4-5 запослених) у
претходној, као и у 2 наредне календарске године, од којих
најмање 80% имају пребивалиште на територији општине Бор,
најмање у трајању од 3 године, а који су регистровани као
незапослени код Националне службе запошљавања у општини
Бор, (послодавац доказује списком новозапослених, списком
укупног броја запослених, фотокопијама личних карата
новозапослених и потврдом Националне службе запошљавања,
потврдом Фонда ПИО о плаћеним порезима и доприносима за
поменуте запослене у претходној години, као и за следеће 2
календарске године), ослобађају се плаћања локалне комуналне
таксе за истицање фирме, за следеће 2 календарске године,
и)Мала правна лица, која обављају делатност на
територији општине Бор,и увећају број запослених, за преко 5
запослених, у претходној календарској години, и задрже увећан
број запослених (за преко 5 запослених) у претходној, као и у 3
наредне календарске године, од којих најмање 80% имају
пребивалиште на територији општине Бор, најмање у трајању
од 3 године, а који су регистровани као незапослени код
Националне службе запошљавања у општини Бор, (послодавац
доказује списком новозапослених, списком укупног броја
запослених, фотокопијама личних карата новозапослених и
потврдом Националне службе запошљавања, потврдом Фонда
ПИО о плаћеним порезима и доприносима за поменуте
запослене у претходној години, као и за следеће 3 календарске
године), ослобађају се плаћања локалне комуналне таксе за
истицање фирме, за следеће 3 календарске године,
ј) Предузетник који обавља делатност, на територији
општине Бор и повећа број запослених, за 2 радника у
претходној календарској години, ослобађа се плаћања локалне
комуналне таксе за истицање фирме у наредној календарској
години, уколико докаже да је у претходној календарској
години,као и у наредној календарској години имао увећан број
запослених, за 2 запослена,
к) Предузетник који обавља делатност на територији
општине Бор, и повећа број запослених, од 3 до 5 радника,
ослобађа се плаћања локалне комуналне таксе за истицање
фирме у наредне 2 календарске године, уколико докаже да је у
претходној као и у 2 наредне календарске године задржао
увећан број запослених за 3 до 5 запослених,
л) Предузетник који обавља делатност на територији
општине Бор, и повећа број запослених за преко 5 запослених у
претходној календарској години, ослобађа се плаћања локалне
комуналне таксе за истицање фирме у наредне 3 календарске
године, уколико докаже да је у претходној календарској
години, као и у следеће 3 календарске године задржао увећан
број запослених (за преко 5 запослених),
љ) Комунална такса за истицање фирмe правним
лицима из Табеле А, која су према Закону о рачуноводству и
ревизији разврстана у средња правна лица утврђује се у висини
од 85% од прописане таксе овом тарифом, а која су разврстана
у мала правна лица утврђује се у висини од 60% од прописане
таксе, изузев правних лица која се баве телекомуникацијом,
где се за средња правна лица утврђује износ комуналне
таксе у висини од 40% од прописане таксе, односно 20%
обавезе
за
мала
правна
лица,
из
делатности
телекомуникација,
м) Правним лицима и предузетницима са седиштем у
Бору који обављају своју делатност у пословним јединицама
или продајним објектима на подручју општине Бор, за сваку
наредну пословну јединицу или продајни објекат такса се
утврђује у висини од 10% прописане таксе овом Тарифом,
н) Правним лицима сврстаним у табелу А са
седиштем ван општине Бор, који обављају своју делатност у
пословним јединицама или продајним објектима на подручју
општине Бор, за сваку пословну јединицу или продајни објекат
такса се утврђује у висини од 60% од прописаног износа овом
Тарифом, за један објекат, а у висини од 10% прописане таксе
за сваки наредни објекат,
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њ) Обвезницима који на време измире своју обавезу
по основу истицања фирме на пословном
простору за
претходну годину, одобрава се смањење обавезе, за текућу
годину, у износу од 10%.
Члан 4.
У тарифном броју 6. иза става 1. додаје се став 2. који
гласи:
''Обавеза коришћења простора на јавним површинама
или испред пословних просторија у пословне сврхе, за зимски
период, плаћа се у проценту од 20% од предвиђене тарифе у
овом тарифном броју.''
Ставови 2., 3., 4. и 5. постају ставови, 3., 4., 5. и 6.

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана, од дана
објављивања у „Службеном листу Општине Бор“.
Број: 434-26/2011-I
У Бору, 28. децембра 2011. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
235
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07), члана 2. и члана 6. Закона
о финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник РС'',
бр. 62/06) и члана 43. Статута Општине Бор (''Службени лист
општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина општине Бор, на седници
одржаној дана 28. децембра 2011. године, донела је

О Д Л У К У
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА УСЛУГЕ
КОЈЕ ВРШИ ОПШТИНСКА УПРАВА
Члан 1.
У Oдлуци о накнадама за услуге које врши општинска
управа Бор (''Службени лист општина'', бр. 27/06 и ''Службени
лист општине Бор'', бр 1/08 и 14/08), у ''Tарифи накнада за
услуге које врши Општинска управа Бор'', после Тарифиног
броја 13, додају се Тарифни бројеви 14 и 15 који гласе:
'' Тарифни број 14
1. Овера преписа, од сваког полутабака
оргинала

50, 00

2. Овера рукописа, од сваког полутабака
оргинала

50, 00

3. Овера потписа, по сваком потпису

50,00

4. Овера пуномоћја

100,00

Тарифни број 15
1. за издавање извода из матичних књига
(рођених, венчаних, умрлих) на домаћем
образцу

100,00

2. за извод из матичних књига (рођених,
венчаних, умрлих) по међународним
уговорима и конвенцијама

150,00
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3. за уверење из матичних књига
намењеног за употребу у иностранству

150.00

4. за издавање уверења о држављанству

100,00

5. за уверење о слободном брачном
стању намењеног за употребу у
иностранству

150,00

6. за решење из облсти личносг стања
грађана (промена имена, подтака, уписа
у књигу држављана и др.)

300,00

''
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Чланом породице сматра се и дете које не живи у
породици, а налази се на школовању - до краја рока прописаног
за то школовање, а најкасније до навршене 26. године живота.
Чланом породице, сматра се и супружник без обзира
где фактички живи.
Изузетно, чланом породице не сматра се извршилац
насиља у породици, односно његови приходи и имовина не
утичу на право жртава насиља у породици да остваре права по
овој одлуци, ако испуњавају друге услове прописане овим
законом.
Чланом породице старатеља сматраће се лице са
сметњама у развоју, које се у породици старатеља налази на
основу решења органа старатељства.
III МАТЕРИЈАЛНА ПОДРШКА И ДРУГИ ОБЛИЦИ
МАТЕРИЈАЛНЕ ПОМОЋИ

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор'' .
Број: 434-27/2011-I
У Бору, 28. децембра 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
236
На основу члана 44. став 2., члана 45. став 2., члана 46.
став 2., члана 55. став 2., члана 110., члана 111., члана 120. став
3. и члана 209. Закона о социјалној заштити (“Службени
гласник РС“, бр. 24/2011), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07) и
члана 43. став 1. тачка 7. Статута општине Бор (“Службени
лист општине Бор“, бр. 7/08), Скупштина општине Бор, на
седници одржаној дана 28. децембра донела је
О Д Л У К У
О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се услуге из области
социјалне заштите намењене појединцима и породицама са
територије општине Бор којима је неопходна друштвена помоћ
и подршка ради савладавања социјалних и животних тешкоћа и
стварање услова за задовољење основних животних потреба,
као и услови и начин за остваривање права, односно услуга.
II КОРИСНИЦИ
Члан 2.
Остваривање услуга утврђених овом одлуком могу да
остваре лица која су држављани Србије и имају пребивалиште
на територији општине Бор.
Корисници социјалне заштите могу бити лица која
немају пребивалиште на територији општине Бор, страни
држављани и лица без држављанства, у складу са законом и
међународним уговорима, ако се нађу у стању социјалне
потребе која неодложно захтева пружање услуге односно
обезбеђење социјалне заштите.
Члан 3.
Породицом, у смислу остваривања права из ове
одлуке, сматрају се супружници и ванбрачни партнери, деца и
сродници у првој линији без обзира на степен сродства, као и
сродници у побочној линији до другог степена сродства под
условом да живе у заједничком домаћинству.

Члан 4.
Појединцима и породицама са територије општине
Бор може се доделити материјална подршка и други облици
материјалне помоћи:
1. Једнократне помоћи и помоћи у натури, укључујући
и добровољно радно ангажовање,
2. Накнада трошкова лечења и лекарске процене,
3. Опрема корисника за смештај у установу социјалне
заштите или другу породицу,
4. Накнада трошкова летовања, зимовања и
организовања школе у природи (пољска настава), сем деце на
хранитељству са наканадом трошкова смештаја .
5. Накнада трошкова сахране.
О захтевима за додељивање материјалне помоћи из
претходног става одлучује решењем Центра.
Једнократне помоћи и помоћ у натури
Члан 5.
Право на једнократну помоћ имају лица која се
изненада или тренутно нађу у стању социјалне потребе, коју не
могу самостално превазићи и то нарочито у случајевима:
отклањања последица елементарних непогода, задовољавања
основних животних потреба, постпеналне заштите, прихвата по
престанку смештаја и у другим ситуацијама према процени
Центра.
Задовољавањем основних животних потреба сматра се
нарочито набавка: неопходних ствари за домаћинство,
намирница, огрева, уџбеника и школског прибора за децу,
зимнице и неопходне гардеробе, као и задовољавање других
потреба изазваних специфичним стањем или ситуацијом
(болест, тешка инвалидност, и др.).
Права из става 1. овог члана не могу остварити
породице које су корисници права на новчану социјалну помоћ
по основу незапослености без ограничења, према прописима о
социјалној заштити.
Члан 6.
Једнократна помоћ пружа се у новчаном износу,
обезбеђењу потребних ствари или у виду новчане накнаде за
добровољно радно ангажовање радно способних појединаца.
Појединац или породица може највише два пута у
календарској години користити право на једнократну помоћ, с
тим да укупна годишња средства остварена по основу овог
права не прелазе износ већи од просечне зараде остварене по
запосленом у Републици у месецу за који се врши исплата,
осим новчане накнаде за добровољно радно ангажовање.
Износ једнократне новчане помоћи не може бити већи
од просечне зараде по запосленом у јединици локалне
самоуправе у месецу који претходи месецу у коме се врши
исплата. (Члан 110, став 6. ЗСЗ)
Члан 7.
Право на једнократну новчану помоћ по основу
добровољног радног ангажовања приоритетно остварују радно
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способна лица у стању социјалне потребе, а у складу са
Правилником о начину и организовању добровољног рада.
Право на ову услугу могу остварити и корисници новчане
социјалне помоћи по основу незапослености.
Правилник о начину и организовању добровољног
рада доноси Председник општине Бор.
Накнада за радно ангажовање једнака је минималној
бруто заради по сату која важи у месецу за који се врши
исплата.
За организовање и спровођење добровољног рада
надлежан је Центар.

3. у другим хитним случајевима.
4. за обраду формулара за оцену радне способности
потенцијалних корисника права на новчану социјалну помоћ и
додатка за туђу негу и помоћ који се налазе у систему
социјалне заштите.
Накнаду трошкова здравствене заштите врши Центар
уплатом на рачун пружаоца услуге.

Члан 8.
Уколико лице које је радно способно или други радно
способан члан његовог домаћинства одбију понуђени посао из
неоправданих разлога, губе право на једнократну новчану
помоћ.
Члан 9.
Изузетно од одредаба члана 7 ове Одлуке, право на
увећану једнократну новчану помоћ имају:
1. породица којој је у пожару, поплави, земљотресу
или у другим непогодама потпуно или знатно оштећен стан,
који користи по основу власништва или по основу закупа;
2. породица у којој је несрећним случајем наступила
смрт једног или више чланова породице;
3. породице у којима је члан породице оболео од
тешке болести, под условом да оболели члан породице није
стекао својство осигураног лица, односно да трошкови његовог
лечења не падају на терет средстава обавезног осигурања или
да породица нема средстава за појачану негу;
4. деца без родитељског старања која нису на
хранитељству, а евидентирана су у Центру за социјални рад, и
то за набавку школског прибора и уџбеника, трошкове
екскурзије и рекреативне наставе.
Тешком болешћу сматрају се малигна обољења,
шећерна болест - тежи степен, хемофилија, душевна болест и
поремећаји,
прогресивна
нервно-мишићна
обољења,
церебрална парализа, мултиплекс склероза, реуматска
грозница, коронарне и цереброваскуларне болести, системске
аутоимуне болести, хроничне бубрежне инсуфицијенције и
цистичне фиброзе.

Члан 14.
Право на опрему корисника за смештај у установу
социјалне заштите или другу породицу има лице које се
упућује у установу социјалне у заштите или другу породицу, а
ту опрему не може само да обезбеди, нити му је могу
обезбедити сродници, који су према Закону о породици дужни
да учествују у његовом издржавању.
Опрема корисника за смештај у установу социјалне
заштите или другу породицу обухвата набавку одеће и обуће,
накнаду трошкова за превоз корисника до установе, односно
породице, у коју се смешта.
О праву на опрему за смештај корисника у установу
социјалне заштите или другу породицу одлучује решењем
Центар.
Износ новчаних средстава за опрему корисника за
смештај у установу социјалне заштите или другу породицу не
може бити већи од 50% од зараде по запосленом у јединици
локалне самоуправе у месецу који претходи месецу у коме се
врши набавка опреме за корисника.

Члан 10.
Висину износа увећане једнократне новчане помоћи
утврђује Центар, на основу процене стручног тима, у висини
три нето зараде по запосленом у Републици Србији према
последњем објављеном податку органа надлежног за послове
статистике.
За лица која се налазе у тешком стању социјалне потребе
изузетно се може одобрити увећана једнократна помоћ, по
процени Комисије.
Члан 11.
У поступку решавања о праву на једнократну помоћ,
Центар је дужан да оцени да ли се пружањем и других облика
услуге социјалне заштите може ефикасније постићи
задовољавање потреба корисника
Члан 12.
Помоћ у натури даје се у животним намирницама,
огреву, средствима за хигијену и одевним предметима
појединцу, или породици који су остварили право на новчану
социјалну помоћ, сразмерно броју чланова домаћинства а у
складу са критеријумима и на основу решења Центра.
Накнада трошкова лечења и лекарске процене
Члан 13.
Право на накнаду трошкова лечења имају лица у
стању социјалне потребе у следећим случајевима:
1. за куповину лекова
2. ургентни смештај корисника (установа социјалне
заштите или здравствена установа)

Опрема корисника за смештај у Установу социјалне
заштите или у другу породицу

Накнада трошкова летовања, зимовања
и организовања школе у природи (пољска настава)
Члан 15
Накнаду
трошкова
летовања,
зимовања
и
организовања школе у природи (пољска настава) за децу на
смештају у установама социјалне заштите.
Деци корисницима материјалног обезбеђења може се
признати право из става 1. Овог члана из здравствених разлога,
на основу предлога изабраног лекара.
Одлуку о признавању трошкова из става 1. и 2. овог
члана доноси Центар.
Накнада трошкова сахране
Члан 16.
Бесплатно се сахрањују: лица без прихода смештена у
установу социјалне заштите или другу породицу за чији
смештај трошкове сноси надлежно министарство или локална
самоуправа, лица без пребивалишта која се у тренутку смрти
нађу на подручју општине Бор, корисници права на новчану
социјалну помоћ, у складу са Законом о социјалној заштити,
као и друга лица без прихода у домаћинству, а која немају
сроднике или имају сроднике за које Центар за социјални рад
утврди да нису у могућности да сносе трошкове и изврше
сахрану.
Члан 17.
Уколико појединци који нису сродници обавезни на
издржавање изврше сахрану лица из члана 17. ове Одлуке имају
право на накнаду трошкова сахране у висини трошкова
учињених за набавку најнеопходније погребне опреме.
Накнада трошкова сахране утврђује се у висини
стварних трошкова учињених за набавку најнеопходније
погребне опреме (сандук, покров, крст, пирамида), превоз
посмртних остатака и извршену сахрану.
Право на бесплатно сахрањивање или накнаду
трошкова утврђује Центар, решењем које доставља Јавном
комуналном предузећу „3.октобар“ из Бора да изврши сахрану.
Члан 18.
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Уколико се иза смрти лица сахрањеног из средстава
буџета општине покрене оставински поступак, Центар ће узети
учешће у поступку, односно пријавити потраживање у
оставинској маси у висини учињених трошкова сахране.
Уколико је оставински поступак окончан без сазнања
Центра, овај ће против наследника, односно легатара покренути
судски поступак ради накнаде трошкова сахране.
IV. УСЛУГЕ ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Члан 19.
Услуге социјалне заштите, које општина Бор
обезбеђује у складу са Законом, за појединце и породице са
територије општине Бор су:
1. Дневне услуге у заједници,
2. Услуге подршке за самосталан живот,
3. Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне
услуге,
4. Услуге смештаја.
Пружалац услуга из претходног става може бити
Центар за социјални рад, новосновна јавна установа у области
социјалне заштите или лиценцирани пружалац услуга
социјалне заштите, изабран кроз поступак јавне набавке услуга
социјалне заштите, а у складу са законом којим се уређују јавне
набавке, законом којим се уређује социјална заштита и
подзаконским актима донетим на основу тих закона.
Помоћ у кући старим особама и особама са инвалидитетом
у граду и селу
Члан 20.
Помоћ у кући могу да остваре стара, инвалидна и
хронично оболела лица, која живе сама у домаћинству или с
другим лицем неспособним за пружање помоћи.
Помоћ у кући обухвата следеће врсте услуга:
1. одржавање хигијене стана,
2. набавку намирница,
3. припрема оброка,
4. здравствене услуге и помоћ у остваривању
здравствене заштите(набавка лекова, вођење лекару),
5. ситне поправке у стану, помоћ у припреми и
складиштењу огрева,
6. помоћ у плаћању рачуна и других трошкова,
7. услуге стручних радника (саветодавни рад, помоћ и
остваривање одређених права из области социјалноздравствене заштите, психосоцијална подршка),
8. помоћ у пакет намирницама, дружење, разговор,
9. помоћ у организовању слободног времена
старе/инвалидне особе...),
10.друге услуге уочене на лицу места.
Правилник о начину и условима пружања услуге
помоћ у кући старим особама и особама са инвалидитетом
доноси Председник општине Бор, на предлог пружаоца услуге
уз прибављено мишљење надлежног Центра за социјални рад.
Члан 21.
Учешће корисника и његових сродника обавезних на
издржавање у трошковима помоћи у кући утврђује се на основу
Правилника о начину и условима пружања услуге помоћ у кући
старим особама и особама са инвалидитетом.
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2. помоћ у обезбеђивању исхране, укључујући по
потреби: набавку намирница, припрему лаких оброка,
припрему освежавајућих напитака;
3. помоћ у одржавању личне хигијене детета
(одржавање личне хигијене, укључујући по потреби: помоћ при
облачењу и свлачењу, умивању, купању, прању косе, чешљању,
бријању, сечењу ноктију);
4. пружање услуга лаичке, породичне неге укључујући
по потреби: контролу узимања лекова, помоћ при кретању и
одласку у тоалет, једноставну масажу, набавку и надгледање
узимања лекова преписаних од стране квалификованих
медицинских стручњака, одвођење на лекарске прегледе, а
према потреби и обезбеђивање доступности основне
здравствене неге;
5. чување и анимација детета односно провођење
структурисаног слободног времена са дететеом (игра,
стимулација, једноставне вежбе, шетња);
6. психосоцијална подршка детету – кориснику и
члановима породице и сродника.
Члан 23.
Учешће корисника и његових сродника обавезних на
издржавање у трошковима помоћи у кући утврђује се
Правилником, на основу утврђених мерила и критеријума.
Дневни боравак у клубу за стара лица
Члан 24.
Право на дневни боравак за старе особе организује се
и спроводи у клубу за дневни боравак пензионера и других
старих лица.
Право на дневни боравак старих лица признаје се
старим лицима са једним или више хроничних органских
обољења, која се налазе у стању полупокретности, или
полузависности од неге и помоћи других лица која могу бити у
одређеном степену физички инвалидна и изнемогла, а која су
ментално очувана, или су у почетним фазама деменције, по
процени стручног тима Центра за социјални рад.
Члан 25.
Корисницима права се обезбеђује боравак, исхрана,
здравствени надзор, радно окупациона терапија, физиотерапија,
културно-забавне активности и сл.
У Клубу за дневни боравак пензионера и других
старих лица, обезбеђује се корисницима задовољавање
свакодневних животних потреба, а нарочито дружење,
социјална
интеграција
и
рехабилитација,
развијање
солидарности, односно самопомоћи, развијање пријатељства,
задовољавање
културних,
забавних,
информативних,
рекреативних и других услуга зависно од потребе корисника.
Дневни боравак за децу са поремећајем понашања
Члан 26.
Дневни боравак за децу са поремећајем понашања
организује се у циљу заштите деце и младих, као вид
превенције
поремећаја
понашања
и
малолетничке
делинквенције, као
и превенције
институционалног
збрињавања младих починилаца кривичних дела.
Корисници Дневног боравка за децу са поремећајем
понашања могу бити:

Помоћ у кући за децу са сметњама у развоју
Члан 22.
Помоћ у кући могу да остваре деца са сметњама у
развоју и чланови њихових породица, односно сродници.
Помоћ у кући за децу са сметњама у развоју обухвата
следеће врсте услуга:
1. помоћ у обављању кућних послова и одржавање
домаћинства;

1. Деца и млади, узраста од 7 до 18 година, који
манифестују проблеме у понашању , на иницијативу родитеља,
старатеља или друге институције , а по процени органа
старатељства;
2. Деца и млади, узраста од 7 до 18 година, који су у
ризику за развој проблема у понашању, на иницијативу
родитеља, старатеља или институције;

28. децембар 2011

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“

3. Деца и млади узраста од 14 до 18 година, односно
21 године, по одлуци тужилаштва или суда у оквиру примене
васпитног налога, васпитне мере или посебне обавезе.
Члан 27.
У Дневном боравку пружа се психосоцијална подршка
кроз едукативно – искуствене акредитоване програме,
реализују се васпитне мере и налози, пружа образовна
подршка, подршка у развоју социјалних вештина, врши
индивидуални и групни саветодавно – терапијски рад са децом
и њиховим породицама, реализује индивидуални план
подршке, развија социјална мрежа подршке деце и младих.
Васпитне мере појачаног надзора и васпитне мере
посебних обавеза реализују се у сарадњи са локалним
институцијама, уз надзор Центра за социјални рад.
Дневни боравак за децу са сметњама у развоју
Члан 28.
Услуга дневног боравка пружа се деци и младима са
сметњама у развоју, узраста до навршених 26 година живота
(члан 41., став 2., тачка 3. ЗСЗ), који захтевају одговарајућу
стручну бригу и подршку кроз различите врсте услуга.
Корисници дневног боравка за децу са сметњама у
развоју могу бити:
1. деца и млади са умереним и тешким интелектуалним
сметњама,
2. деца и млади са вишеструким сметњама,
3. деца и млади са первазивним поремећајима.
Члан 29.
У оквиру дневног боравка за децу са сметњама у
развоју обезбеђују се структуисане активности усмерена на
развој и очување практичних вештина за свакодневни живот,
чимесе омогућава самосталност, развој и одржавање
социјалних, сазнајних и физичких функција
Услуге које ће се обезбеђивати радом дневног боравка
су следеће:
1. дневни боравак, смештај и исхрана,
2. превоз,
3. здравствена заштита за време трајања боравка,
4. процена потреба и могућности корисника,
5. планирање подршке, према индивидуалним
потребама корисника,
6. васпитни рад и обогаћивање сазнања кроз облике
усмерених активности и занимања,
7. развој и
очување
практичних
вештина
неопходних за свакодневни живот,
8. хабилитационе и терапијске услуге,
9. културно забавне и рекреативне активности
према способностима, склоностима и испољеном
интересовању корисника и други,
10. друге услуге према специфичним потребама
корисника.
Члан 30.
Услуга дневног боравка организује се и спроводи у
простору Центра за дневни боравак деце са сметњама у развоју
општине Бор.
Дневни боравак организован је као целодневни,
обезбеђује се у трајању од осам сати и више дневно, радним
данима, у складу са организационим могућностима пружаоца
услуге.
Члан 31.
Услугу дневног боравка може пружати јавна установа
у области социјалне заштите или друго правно лице, са
одговарајућом лиценцом, изабрано кроз поступак јавне набавке
услуга социјалне заштите, а у складу са законом којим се
уређују јавне набавке, законом којим се уређује социјална
заштита и подзаконским актима донетим на основу тих закона.
Ближи услови у погледу начина и услова пружања
услуге дневни боравак за децу са сметњама у развоју утврђују
се Правилником.
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Члан 32.
Учешће корисника у трошковима услуге дневни
боравак за децу са сметњама у развоју утврђује се на основу
утврђених мерила и критеријума.
Услуга „Народна кухиња“
Члан 33.
Право на услугу „Народна кухиња“ имају:
деца из материјално угрожених породица која нису у
систему социјалне заштите,
стари и болесни који нису пензионери чији укупни
приход домаћинства не прелази 10.000,00 динара,
корисници права на новчану социјалну помоћ
пензионери чији укупан приход домаћинства не
прелази износ најниже пензије,
као и други корисници по процени Центра за
социјални рад и Црвеног крста.
Број оброка за сваку конкретну породицу који се
користе из Народне кухиње одређиваће се на основу процене
Центра за социјални рад
Члан 34.
Број корисника услуге Народне кухиње може се
проширити или смањити у зависности од процене Центра, а
постоји и могућност припреме одређеног броја сувих оброка,
који би се дистрибуирали у сеоским месним заједницама, у
оквиру расположивих средстава.
Члан 35.
О захтевима за остваривање права на услугу народне
кухиње одлучује Центар решењем које се доноси најдуже на
период у трајању до годину дана.
Услуга „Кућа на пола пута за децу и младе“
Члан 36.
Право на услугу „Кућа на пола пута за децу и младе“
имају деца и млади који су изашли из система социјалне
заштите, односно из хранитељских породица и установа
социјалне заштите, узраста од 18. до 26. година, без значајних
измена у понашању.
Услуга се односи на обезбеђивање егзистенцијалних
потреба корисника (смештај, исхрана, одећа, обућа), као и
пружање психосоцијалне помоћи корисницима.
Члан 37.
Начин, критеријуми за коришћење стана, обавезе
корисника стана, време трајања коришћења стана и надзор над
коришћењем стана уређују се посебним правилником.
Услуга „Становање уз подршку“
Члан 38.
Услуга становање уз подршку пружа се одраслим
особама са инвалидитетом, узраста преко 26 година живота,
укључујући особе са урођеним или стеченим телесним,
сензорним, интелектуалним или емоционалним оштећењима
које услед друштвених или других препрека имају смањене
могућности да се укључе у активности друштва на истом нивоу
са другима.
Становање уз подршку обезбеђује се особама које су
напустиле институционални смештај, а може се организовати
као алтернатива институционалном збрињавању. Становање уз
подршку се обезбеђује се на временски период који у складу са
потребама корисника.
Члан 39.
У оквиру услуге становање уз подршку за одрасле
особе са инвлаидитетом обезбеђују се следеће врсте услуга:
1. процена потреба и могућности корисника,
2. планирање подршке, према индивидуалним
потребама корисника,
3. услуге становања, које подразумевају:
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обезбеђивање адекватне исхране корисника,
- функционално опремање просторија за дневне
активности, личну хигијену, исхрану и спавање,
прикладно уређење простора,
одржавање хигијене заједничких просторија,
соба и припадајућих
санитарних просторија.
4. услуга двадесетчетворочасовног надзора и неге:
обезбеђивање особља за
двадесетчетворочасовну заштиту корисника, организовањем
рада неговатељица у 3 смене.
одговарајућу општу и здравствену негу
5. помоћ и подршка у остаривању здравствених и
терапуетских услуга
6. услуге персоналне асистенције, за кориснике са
потешкоћама у самосталном кретању, оријентацији и
самосталној комуникацији,
1. психосоцијална
помоћ
и
подршка
мултидисциплинарног стручног тима,
8. подршка у радном ангажовању, за кориснике са
радном способношћу под заштићеним условима,
9. помоћ и подршка у остаривању права и потреба у
свакодневном животу у отвореној друштвеној заједници,
10. друге услуге у складу са уоченим потребама и
могућностим корисника.
Члан 40.
Услугу дневног боравка може пружати Центар за
социјални рад општије Бор или друго правно лице, са
одговарајућом лиценцом, изабрано кроз поступак јавне набавке
услуга социјалне заштите, а у складу са законом којим се
уређују јавне набавке, законом којим се уређује социјална
заштита и подзаконским актима донетим на основу тих закона.
Члан 41.
Општина Бор обезбеђује објекте за остваривање
услуге становање уз подршку, у складу са могућностима.

Објекти и станови у тим објектима за остваривање ове
услуге су у државној својини, а носилац права коришћења је
општина Бор.
Средства за текуће и инвестиционо одржавање
објеката и средства за инвестиционо одржавање станова
обезбеђују се у буџету општине Бор.
Корисници права не могу стећи право својине на
становима које користе.
Члан 42.
Учешће корисника у трошовима услуге „Становање уз
подршку“ утврђује се на основу Правилника и утврђених
мерила и критеријума.
Клуб за децу и младе
Члан 43.
Клуб за децу и младе општине Бор пружа следеће
врсте услуга: едукацију, стицање животних вештина,
социјализацију, дружење, излете, спортски и културно забавни
садржај и повећање нивоа социјалне интеграције, а у складу са
Програмом рада Клуба за децу и младе.
Корисници клуба су деца без родитељског старања,
деца у сукобу са законом, деца из породица у ризику и остала
деца и омладина.
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- саветовалиште за остарела лица.
У Саветовалишту се реализују психолошко
педагошке, социјалне и правне услуге.
У Саветовалишту за брак и породицу при Центру за
социјални рад реализују се саветодавно-терапијске и социјалноедукативне услуге – интензивне услуге подршке породици која
је у кризи; саветовање и подршка родитеља, хранитеља и
усвојитеља; подршка породици која се стара о свом детету или
одраслом члану породице са сметњама у развоју; одржавање
породичних односа и поновно спајање породице; саветовање и
подршка у случајевима насиља; породична терапија;
медијација; активација и друге саветодавне и едукативне услуге
и активности.
Смештај у Прихватилиште, Прихватну станицу и Сигурну
кућу
Члан 45.
а) Прихватилиште
Прихватилиште је облик привременог збрињавања
лица, која су изненада остала без смештаја или из других
разлога морају да буду збринута ван своје породице, као и
привремено збрињавање жена и деце угрожених породичним
насиљем.
Смештајем у прихватилиште кориснику се обезбеђује
краткотрајан смештај и осигурава безбедност, изналажење
одрживих решења за кризне ситуације, задовољење његових
основних потреба и приступ другим услугама
Члан 46.
Привремени смештај у прихватилишту пружа се:
- деци без адекватног родитељског старања,
- деци са поремећајем у понашању,
- одраслим и остарелим лицима,
- деци и женама жртвама насиља.
Члан 47.
Услуге Прихватилишта пружају се корисницима до
изналажење одрживих решења за кризне ситуације,
задовољење његових основних потреба и приступ другим
услугама., а највише до тридесет дана.
Центар за социјални рад утврђује потребу за
смештајем у прихватилиште и врши смештај корисника уз
упут, и о истом доноси решење.
Члан 48.
б) Прихватна станица и сигурна кућа
У Прихватној станици врши се прихват и збрињавање
лица која се нађу у скитњи и у другим случајевима када им је
неопходно организовано збрињавање док се не успостави
контакт са надлежним Центром за социјални рад, односно док
се не омогући повратак лица у место пребивалишта, или док се
за њих не утврди приступ другим услугама .
У сигурној кући врши се прихват жена и деце жртве
породичног насиља, док се не успостави контакт са надлежним
Центром за социјални рад, или док се за њих не утврди
приступ другим услугама, до изналажења најадекватнијег
решења .

Услуге саветовалишта

Члан 49.
Пријем лица се врши у објектима прихватне станице и
сигурне куће.
Боравак у прихватној станици може трајати најдуже
до седам дана, а боравак у сигурној кужи може трајати најдуже
30 дана, а по процени стручног тима и дуже.

Члан 44.
Грађани могу користити услуге саветовалишта која се
организују као:
- саветовалиште за брак и породицу,
- саветовалиште за младе,

Члан 50.
Пријем лица у прихватну станицу и сигурну кућу
врши дежурни стручни сарадник пружаоца услуге, који врши
идентификацију и прибавља податке релевантне за
предузимање даљих мера.
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О прихвату лица у прихватну станицу и сигурну кућу
одлучује пружалац услуге издавањем упута о упућивању лица у
прихватну станицу.
Ближи услови у погледу начина и услова пружања
ових услуга утврђују се Правилником.
Члан 51.
Међусобна права и обавезе у вези са прихватом лица у
прихватилиште и прихватну станицу регулисаће се уговором
који закључује општина Бор и изабрани пружалац.
Социјално становање у заштићеним условима
Члан 52.
Социјално становање у заштићеним условима је вид
отвореног облика социјалне заштите који се реализује у
објектима и становима одређеним за ову намену.
Члан 53.
Право на социјално становање у заштићеним
условима
остварују
социјално
угрожени,
стамбено
необезбеђени појединци и породице са пребивалиштем на
територији општине Бор, чији приходи породице не прелазе
утврђену висину новчане социјалне помоћи у складу са чл.87 и
88 Закона о социјалној заштити.
Члан 54.
Услуге подршке за самосталан живот пружају се
појединцу да би се његове могућности за задовољење основних
потреба изједначиле с могућностима осталих чланова друштва,
да би му се побољшао квалитет живота и да би могао да води
активан и самосталан живот у друштву.
Појединцу, односно породици која оствари право на
социјално становање у заштићеним условима (у даљем тексту:
корисник права), обезбеђује се:
1. становање у становима намењеним за реализацију
услуге подршке за самосталан живот,
2. посебна подршка и одговарајући облици помоћи у
самосталном живљењу који се реализују кроз активности
Центра за социјални рад.
Члан 55.
Општина Бор обезбеђује објекте за остваривање права
на социјално становање у заштићеним условима, у складу са
могућностима.
Објекти и станови у тим објектима за остваривање
овог облика заштите су у државној својини, а носилац права
коришћења је општина Бор.
Корисници права не могу стећи право својине на
становима које користе.
Члан 56.
Средства за текуће и инвестиционо одржавање
објеката и средства за инвестиционо одржавање станова
обезбеђују се у буџету општине Бор.
Трошкове становања (струја, телефон, вода, грејање и
друге комуналне услуге и накнаде) као и трошкове текућег
одржавања станова сносе корисници права сопственим
средствима.
Изузетно од става 2. овог члана, општина Бор у
зависности од укупног прихода корисника права, сноси
трошкове из става 2. овог члана у целини или делимично у
складу са нормативима и стандардима трошкова који се
утврђују посебним актом који доноси Председник општине Бор
.
Члан 57.
О праву на услугу социјално становање у заштићеним
условима одлучује решењем Центар за социјални рад.
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Члан 58.
На основу решења из члана 57. ове одлуке, општина
Бор и корисник права закључују уговор о међусобним правима
и обавезама у вези са становањем.
Уговор из става 1. овог члана потписује Председник
општине или лице које он овласти.
Члан 59.
Право на услугу социјално становање у заштићеним
условима престаје ако:
1. корисник права престане да испуњава услове
утврђене овом одлуком за остваривање права;
2. корисник права или члан његовог породичног
домаћинства реши стамбену потребу на други начин.
Решењем о престанку права на социјално становање у
заштићеним условима утврђује се рок за примопредају стана и
отказни рок за раскид уговора из члана 47. ове одлуке који не
може бити краћи од 60 дана.
Предах за децу са сметњама у развоју и њихове породице.
Члан 60.
Право на услугу „Предах“ имају деца са сметњама у
развоју, узраста до 26 година и њихови чланови породица,
односно сродници.
Услугом „Предах“ обезбеђује се повремено
вишедневно двадесетчетворочасовно збрињавање, привремени
смештај и третман деце са инвалидитетом, кроз адекватне и
планиране активности којима се подстиче социјализација и
развој животних вештина, а родитељима, односно старатељима,
се обезбеђује неопходно време за одмор.
Члан 61.
Услуга „Предах“ обухвата следеће услуге:
1. Дневно збрињавање
У оквиру дневног збрињавања од неколико часова,
пружају се следеће услуге :
подела терапије
исхрана
спортско - рекреативне активности, у складу са
интересима, жељама и способностима корисника
едукативно-креативне активности које подстичу
стицање нових знања и вештина
слободне активности.
2. Радно оспособљавање и окупација
3. Васпитно- едукативни рад
4. Обезбеђивање становања и 24- часовне бриге
Обезбеђивање становања подразумева:
обезбеђење адекватне исхране корисника
функционално опремање просторија за дневне
активности, личну хигијену, исхрану и спавање
прикладно уређење простора
обезбеђивање довољно простора и опреме
одржавање хигијене заједничких просторија, соба и
припадајућих санитарних просторија.
Двадесетчетворочасовни надзор и нега подразумева:
обезбеђивање особља за двадесетчетворочасовну
заштиту корисника, односно 3 неговатељице које ће
радити у 3 смене.
одговарајућу општу и здравствену негу
доступност здравствених услуга.
5. Рад са породицом
6. Здравствена нега
Члан 62.
Услугу „Предах“ може пружати јавна установа у
области социјалне заштите или друго правно лице, са
одговарајућом лиценцом, изабрано кроз поступак јавне набавке
услуга социјалне заштите, а у складу са законом којим се
уређују јавне набавке, законом којим се уређује социјална
заштита и подзаконским актима донетим на основу тих закона.
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Ближи услови у погледу начина и услова пружања
услуге „Предах“ утврђују се Правилником.

Члан 63.
Учешће корисника у трошковима услуге „Предах“,
утврђује се на основу утврђених мерила и критеријума.
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Члан 72.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о правима из области социјалне заштите на територији
општине Бор („Сл. лист општине Бор“, број 14/2008).
Члан 73.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Бор“

V. ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА
Члан 64.
Поступак за остваривање права и услуга из ове
Одлуке покреће се на захтев странке, односно њеног законског
заступника или стараоца и по службеној дужности.
Центар за социјални рад или пружаоц услуге, покреће
поступак по службеној дужности на своју иницијативу или
поводом иницијативе грађана или овлашћених органа и других
правних и физичких лица, када је то у интересу лица или
друштвене заједнице или када постоји интерес трећих лица.
Поступак за остваривање и заштиту права и услуга из
ове Одлуке води се по одредбама Закона о општем управном
поступку и Закона о социјалној заштити.
Члан 65.
О жалбама на решење Центра одлучује Општинско
веће као другостепени орган.
Жалба не одлаже извршење решења.
VI. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА
Члан 66.
Средства за пружање услуга из ове Одлуке обезбеђују
се у буџету општине Бор, партиципацијом корисника услуге,
њихових сродника, или лица обавезних на издржавање
корисника, као и из донација и поклона.
Услуге из ове Одлуке су од општег интереса и о
њиховом обезбеђењу стара се општина Бор, у складу са
стратешким утврђеним приоритетима у области социјалне
заштите и материјалним могућностима.
Члан 67.
Општина Бор врши пренос средстава за финансирање
услуга из ове Одлуке Центру за социјални рад „Бор“ (у даљем
тексту „Центар“), у складу са Програмом рада Центра за
буџетску годину, као и другим изабраним пружаоцима услуга,
у складу са одредбама уговора о пружању конкретне услуге.
Члан 68.
Правилник о критеријумима за утврђивање цене
услуга социјалне заштите доноси Председник општине Бор, на
предлог пружаоца услуге.
Члан 69.
У погледу учешћа у финансирању цене услуге
социјалне заштите, примењују се одговарајуће одредбе Закона
којим се регулише социјална заштита.
Правилник о партиципацији у цени пружања услуга
корисника услуге /сродника доноси Председник општине Бор,
на предлог пружаоца услуге.
Члан 70.
Исплату новчаних износа остварених по основу права
утврђених овом Одлуком врши Центар за социјални рад „Бор“
у Бору.

Број: 55-31/2011-I
У Бору, 28. децембра 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 157. Закона о безбедности саобраћаја
на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/09 и 53/2010) и
члана 43. Статута општине Бор („Службени лист општине Бор“,
бр. 7/08), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 28.
децембра 2011. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ТЕХНИЧКОМ
РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА
Члан 1.
У Одлуци о техничком регулисању саобраћаја
(„Службени лист општина“, бр. 6/2001, 12/2010 и 9/2011) у делу
Режима техничког регулисања саобраћаја у члану 1. тачка 2.
мења се и гласи:
„2. Николе Пашића од укрштања са улицом која
пролази поред Аутобуске станице Бор до укрштања са Зеленим
булеваром,“.
Тачка 4. брише се.
Досадашње тачке 5. до 33. постају тачке 4. до 32.
Члан 2.
У члану 11. после тачке 15. додају се нове тачке 16. и
17. које гласе:
„16. Николе Пашића од скретања за Аутобуску
станицу Бор до укрштања са Мајданпечком и Чочетовом
улицом,
17. Мајданпечком.“.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Бор“.
Број: 344-351/2011-I
У Бору, 28. децембра 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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На основу члан 47. Закона о становању ( ''Службени
гласник РС'', бр. 50/92, 76/92, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94,
44/95, 49/95, 17/97, 46/98, 26/11 и 101/05) и члана 43. Статута
Општине Бор ('' Службени лист општине Бор'', бр.7/08),
Скупштина Општине Бор, на седници одржаној дана 28.
децембра 2011. године, донела је

VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 71.
Правилнике, мерила и критеријуме, неопходне за
пружање наведених услуга предвиђених овом одлуком донеће
Председник општине Бор на предлог пружаоца услуга, у року
од 6 (шест) месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О СТАМБЕНИМ ОДНОСИМА
Члан 1.
У Одлуци о стамбеним односима (''Службени лист
општина'', бр. 11/01,6/03, 15/04,15/05 и ''Службени лист

28. децембар 2011

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“

општине Бор'', бр.1/08,13/08 , 4/11 и 11/11) у члану 32г, тачка 1.,
став 3., алинеји 4., после речи: „ који су без стана“, додају се
речи: „ или лица која имају неодговарајући стан“.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.
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На основу члана 64. Закона о буџетском систему
(„Сл.гласник РС“ број 54/09, 73/10 и 101/10) и члана 43.
Статута општине Бор („Службени лист општине Бор“ број 7/08)
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 28.
децембра 2011. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ БУЏЕТСКОГ
ФОНДА ЗА ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ

Број: 360-271/2011-I
У Бору, 28. децембра 2011.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07) и члана 43. Статута
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08),
Скупштина општине Бор на седници одржаној дана 28.
децембра 2011. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О РАДНОМ
ВРЕМЕНУ ТРГОВИНСКИХ, ЗАНАТСКИХ И
УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА
Члан 1.
У Одлуци о радном времену трговинских, занатских и
угоститељских објеката (''Службени лист општине Бор'', бр.
22/2010-пречишћен текст и 9/2011) члан 3. мења се и гласи:
''Члан 3.
Радно време свих трговинских радњи и занатских
радњи које су регистроване искључиво за производњу и
продају хлеба, пецива, брзе хране и пица може се утврдити у
трајању од 00,00 до 24,00 часа.
Ако се радње из претходног става налазе у стамбеним
објектима, радно време може почети најраније у 06,00 часова и
трајати до 22,00 часа.
Недељом и за време државних и верских празника
радно време у објектима из става 1. овог члана утврђује се у
најкраћем трајању од 4 часа и може почети најраније у 06,00
часова.
Члан 2.
Члан 4. мења се и гласи:
''Члан 4.
Забрањује се продаја алкохолних пића у свим
објектима из члана 3.ове одлуке после 21,00 часа.“
Члан 3.
У члану 13. став 1. после тачке 5. додаје се тачка 6.
која гласи:
''6. врши продају алкохолних пића у објекту после
21,00 часа“.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.

Члан 1.
У Одлуци о оснивању буџетског фонда за популациону
политику („Службени лист општине Бор“ број 4/2011) у члану
11. став 1. после алинеје 3. додаје се нова алинеја 4. која гласи:
„- новчана помоћ незапосленим породиљама до
навршене прве године живота детета;“
Досадашња алинеја 4. постаје алинеја 5.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана
објављивања у „Службеном листу општине Бор“.
Број: 415-7/2011-I
У Бору, 28. децембра 2011.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 43. Статута општине Бор (''Службени
лист општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина општине Бор, на
седници одржаној дана 28. децембра 2011. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕГИЈЕ ЛОКАЛНОГ
ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БОР ЗА ПЕРИОД 20112021. ГОДИНЕ
Члан 1.
Овом Одлуком приступа се изради Стратегије
локалног одрживог развоја општине Бор за период 2011-2021.
године, уз техничку подршку Сталне конференције градова и
општина кроз програм Exchange 3.
Члан 2.
Под Стратегијом одрживог развоја општине Бор (у
даљем тексту: Стратегија) подразумева се плански документ
развоја у складу са правилима Европске уније.
Члан 3.
Циљ израде Стратегије је дефинисање визије
одрживог развоја општине Бор, одређивање потенцијалних
предности и развојних праваца Општине, одржавање стабилног
и одрживог економског раста и запошљавања, обезбеђивање
социјалног напретка и смањење сиромаштва, промовисање
иновација, ефикасна заштита животне средине и унапређење
свеобухватног квалитета живота грађана.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Бор“.

Број: 130-7/2011-I
У Бору, 28. децембра 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.

Број: 016-12/2011-I
У Бору, 28. децембра 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 61. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/2010 и 24/2011),
члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, бр.129/07), и члана 43. Статута Општине Бор („Службени
лист општине Бор“, бр. 7/08) Скупштина Општине Бор, на
седници одржаној дана 28. децембра 2011. године, донела је
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II
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине
Бор''.
Број: 022- 247/2011-I
У Бору, 28. децембра 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА КП БР.
1014/2 КО БОР 1 У УЛИЦИ МОШЕ ПИЈАДЕ БРОЈ 86а У
БОРУ
Члан 1.
Приступа се изради Урбанистичког пројекта за КП бр.
1014/2 КО Бор 1 у улици Моше Пијаде број 86а у Бору (у
даљем тексту: Урбанистички пројекат).
Предметна парцела налази се у границама Генералног
урбанистичког плана Бора („Службени лист општина“, бр.6/82),
као и у границама Регулационог плана „Секција 8“ („Службени
лист општина“, бр. 24/02 и 14/03).
Урбанистички пројекат има за циљ да прецизно
дефинише намену постојећег објекта и припадајуће парцеле, а
све у оквиру плановима дефинисаних компатибилности.
Урбанистички пројекат се израђује на овереном
катастарско-топографском плану и треба да садржи:
1) ситуационо решење, композициони план и партерно,
односно пејзажно решење;
2) идејна урбанистичка и архитектонска решења објеката;
3) приказ постојеће саобраћајне и комуналне инфраструктуре
са предлозима прикључака на спољну мрежу;
4) опис, технички опис и објашњење решења из
урбанистичког пројекта.
Члан 2.
Рок за израду Урбанистичког пројекта је 30 дана од
дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 3.
Средства за израду Урбанистичког пројекта
обезбедиче се из буџета Општине Бор.
Члан 4.
Носилац израде Урабнстичког пројекта одредиће се у
складу са Законом о јавним набавкама.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу Општине Бор“.
Број: 350-282/2011-I
У Бору, 28. децембра 2011. године
Ц
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На основу члана 22. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса („Службени гласник
РС“, бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05-испр) и члана 43. Статута
општине Бор („Службени лист општине Бор“, бр. 7/08),
Скупштина општине Бор, на седници одржаној 28. децембра
2011. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања Јавног
предузећа „Зоолошки врт“ Бор за 2012. годину
I
Даје се сагласност на Програм пословања Јавног
предузећа „Зоолошки врт“ Бор за 2012. годину, који је донео
Привремени управни одбор тог предузећа, на седници одржаној
16.12.2011. године, под бројем 5/2011.

ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
244
На основу члана 22. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса („Службени гласник
РС“, бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05-испр) и члана 43. Статута
општине Бор („Службени лист општине Бор“, бр. 7/08),
Скупштина општине Бор, на седници одржаној 28. децембра
2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања
ЈКП ''3. октобар'' Бор за 2012. годину
I
Даје се сагласност на Програм пословања ЈКП ''3.
октобар'' Бор за 2012. годину, који је донео Управни одбор тог
предузећа, на седници одржаној 19.12.2011. године, под бројем
1051.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине
Бор''.
Број: 023-76/2011-I
У Бору, 28. децембра 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
245
На основу члана 22. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса („Службени гласник
РС“, бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05-испр) и члана 43. Статута
општине Бор („Службени лист општине Бор“, бр. 7/08),
Скупштина општине Бор, на седници одржаној 28. децембра
2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма
пословања Јавног предузећа за стамбене услуге „ Бор“ Бор
за 2011. годину
I
Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програма
пословања Јавног предузећа за стамбене услуге „ Бор“ Бор за
2011. годину, коју је донео Управни одбор тог предузећа, на
седници одржаној 02.12.2011. године, под бројем 6775/2.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине
Бор''.
Број: 022-243/2011-I
У Бору, 28. децембра 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.

28. децембар 2011
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На основу члана 27. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса (''Службени гласник
РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05-испр) и члана 43. Статута
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08),
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 28.
децембра 2011. године донела је
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На основу члана 12. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса (''Службени гласник
РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05-испр и 137/07-др.закон) и
члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'',
бр.7/08) Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана
28. децембра 2011. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цена услуга
Јавног предузећа ''Борски туристички центар'' Бор

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу члана Управног одбора
ЈКП ''Водовод'' у Бору

I
Даје се сагласност на Одлуку о утврђивању цена
услуга Јавног предузећа ''Борски туристички центар'' Бор, коју
је донео Привремени управни одбор тог предузећа, на седници
одржаној 13.12.2011. године, под бројем 99/2011 и то:
- цена услуге коришћења ски-паса за коришћење скилифта скијалишта на Црном врху у износу од 100,00 динара
дневно,
- цена услуге коришћења клизалишта и изнајмљивање
клизаљки у износу од 100,00 динара по сату .

I
Разрешава се Стеван Димитријевић, дужности члана
Управног одбора ЈКП ''Водовод'' у Бору, на лични захтев.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине
Бор''.
Број: 023-75/2011-I
У Бору, 28. децембра 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР

II
Ово решење примењује се почев од 1.01.2012. године,
а објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 022-246/2011-I
У Бору, 28. децембра 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
247
На основу члана 27.став 1. тачка 3. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05-испр)
и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист општине
Бор'', бр. 7/08) Скупштина општине Бор, на седници одржаној
дана 28. децембра 2011. године донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цена услуга
Јавно предузеће „ Зоолошки врт“Бор
I
Даје се сагласност на Одлуку о утврђивању цена
услуга Јавног предузећа „Зоолошки врт“ Бор, коју је донео
Привремени управни одбор
тог предузећа, на седници
одржаној 16.12.2011. године, под бројем 7/2011 и то:
- цена улазнице за децу до 12 година неће се
наплаћивати, али је обавезно присуство пунолетног пратиоца,
- цена улазнице за посетиоце изнад 12 година износи
100,00 динара.
II
Ово решење примењује се почев од 1.01.2012. године,
а објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 022-249/2011-I
У Бору, 28. децембра 2011. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
249
На основу члана 12. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса (''Службени гласник
РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05-испр и 137/07-др.закон) и
члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'',
бр.7/08) Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана
28. децембра 2011. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању члана Управног одбора
ЈКП ''Водовод'' у Бору
I
Именује се Драган Марковић, за члана Управног
одбора ЈКП ''Водовод'' у Бору.
Мандат именованом траје до истека мандата Управног
одбора, који је именован Решењем број: 023-25/08-I од
26.09.2008. године (''Службени лист општине Бор'', бр. 10/08).
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине
Бор''.
Број: 023-80/2011-I
У Бору, 28. децембра 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
250
На основу члана 130. Закона о здравственој заштити
(''Службени гласник РС'', бр. 107/05, 72/09-др. закон, 88/2010,
99/2010 и 57/2011), и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина општине
Бор, на седници одржаној 28. децембра 2011. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу председника Управног одбора Апотеке Бор
I
Разрешава се др Горан Голубовић дужности
председника Управног одбора Апотеке Бор, на лични захтев.

28. децембар 2011

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине
Бор''.
Број: 022-116/2011-I
У Бору, 28. децембра 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
251
На основу члана 130. Закона о здравственој заштити
(''Службени гласник РС'', бр. 107/05, 72/09-др. закон, 88/2010,
99/2010 и 57/2011), и члана 43. Статута општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина општине
Бор, на седници одржаној 28. децембра 2011. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању председника Управног одбора Апотеке Бор
I
Именује се др Синиша Србуловић, за председника
Управног одбора Апотеке Бор.
Мандат именованом траје до истека мандата Управног
одбора, који је именован Решењем број: 022-11/08-I од
25.02.2008. године (''Службени лист општине Бор'', бр. 1/08).
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине
Бор''.
Број: 022-267/2011-I
У Бору, 28. децембра 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
252
На основу члана 54. и 55. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 72/09 и
52/2011), члана 192. Закона о општем управном поступку
(''Службени лист СРЈ'' бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени гласник
РС'' бр. 30/2010) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени
лист општине Бор'', бр. 7/08) Скупштина општине Бор, на
седници одржаној дана 28. децембра 2011. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу члана Школског одбора
ОШ ''3. октобар'' у Бору
Разрешава се Душан Мамула, дужности члана
Школског одбора ОШ ''3. октобар'' у Бору, представник
родитеља.
Образложење
Законом о основама система образовања и васпитања,
у члану 54. одређено је да чланове органе управљања установе
именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе,
а председника бирају чланови већином гласова од укупног
броја чланова.
Привремени орган Општине Бор је Решењем број:
022-159/2010-I од 23.07.2010. године именовао Душана
Мамулу, као представника родитеља за члана Школског одбора
ОШ ''3. октобар'' у Бору.
ОШ ''3. октобар'' у Бору је актом број: 912 од
28.11.2011. године обавестила Скупштину општине Бор да је
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именованом престао основ по коме је именован у Школски
одбор.
Законом о основама система образовања и васпитања,
у члану 55. став 3. тачка 4. одређено је да ће скупштина
јединице локалне самоуправе разрешити, пре истека мандата,
поједине чланове, укључујући и председника, ако овлашћени
предлагач покрене иницијативу за разрешење члана органа
управљања због престанка основа по коме је именован у орган
управљања.
Имајући у виду напред наведено, Скупштина општине
Бор је одлучила као у диспозитиву овог решења.
Поука о правном средству: Против овог Решења
може се покренути управни спор, тужбом, у року од 30 дана од
дана пријема овог решења. Тужба се предаје Управном суду у
Београду непосредно или преко поште.
Број: 022-241/2011-I
У Бору, 28. децембра 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 54. и 55. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 72/09 и
52/2011), члана 192. Закона о општем управном поступку
(''Службени лист СРЈ'' бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени гласник
РС'' бр. 30/2010) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени
лист општине Бор'', бр. 7/08) Скупштина општине Бор, на
седници одржаној дана 28. децембра 2011. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању члана Школског одбора
ОШ ''3. октобар'' у Бору
Именује се Маја Радовић за члана Школског одбора
ОШ ''3. октобар'' у Бору, представник родитеља.
Мандат именованој траје до истека мандата Управног
одбора који је именован Решењем број: 022-159/2010-I од
23.07.2010. године (''Службени лист општине Бор'', бр. 14/2010)
Образложење
Законом о основама система образовања и васпитања,
у члану 54. одређено је да чланове органа управљања установе
именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе,
а председника бирају чланови већином гласова од укупног
броја чланова. Орган управљања установе има 9 чланова, од
којих су трећина представници локалне самоуправе, а по
трећину чланова предлажу запослени и савет родитеља
установе тајним изјашњавањем. Чланом 54. у ставу 11. је
одређено да скупштина јединице локалне самоуправе одлучује
решењем о предлогу овлашћеног предлагача.
ОШ ''3. октобар'' у Бору, је актом бр. 912/2011 од
28.11.2011. године, доставила предлог Савета родитеља, као
овлашћеног предлагача, за именовање новог члана Школског
одбора, Мају Радовић уместо Душана Мамула, који је разрешен
дужности због престанка основа по коме је именован у орган
управљања.
Увидом у Извештај Полицијске управе Бор, стр. пов.
бр. 235-3-1595/11 од 01.11.2011. године, утврђено је да
именована није осуђивана за кривична дела утврђена у члану
54. став 10. тачка 1. Закона о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 72/09 и 52/2011).
С обзиром да је овлашћени предлагач предложио
новог кандидата за члана Школског одбора, Скупштина
општине Бор је одлучила као у диспозитиву овог решења.
Поука о правном средству: Против овог Решења
може се покренути управни спор, тужбом, у року од 30 дана од
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дана пријема овог решења. Тужба се предаје Управном суду у
Београду непосредно или преко поште.
Број: 022-268/2011-I
У Бору, 28. децембра 2011. године
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На основу члана 41. и 42. Закона о култури
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09), и члана 43. Статута
општине Бор (''Службени лист општинe Бор'', бр. 7/08),
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 28.
децембра 2011. године, донела је

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
254
На основу члана 14. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса (''Службени гласник
РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05-испр и 137/07-др.закон) и
члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист општинe Бор'',
бр. 7/08), Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана
28. децембра 2011. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу директора Јавног предузећа ''Дирекција за
изградњу Бора''

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу чланова Управног одбора Музеја рударства и
металургије Бор
I
Разрешавају се дужности члана Управног одбора
Музеја рударства и металургије Бор, на лични захтев из реда
запослених:
1. Драгана Игњатовић,
2. Душан Кабић.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине
Бор''.
Број: 022-242/2011-I
У Бору, 28. децембра 2011. године

I
Ивица
Стојковић,
дипломирани
грађевински
инжењер, из Бора, разрешава се дужности директора Јавног
предузећа ''Дирекција за изградњу Бора'' у Бору, са 31.12.2011.
године, на лични захтев.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине
Бор''.
Број: 022-248/2011-I
У Бору, 28. децембра 2011. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
257
На основу члана 41. и 42. Закона о култури
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09), и члана 43. Статута
општине Бор (''Службени лист општинe Бор'', бр. 7/08),
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 28.
децембра 2011. године, донела је

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
255
На основу члана 14. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса (''Службени гласник
РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05-испр и 137/07-др.закон) и
члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист општинe Бор'',
бр. 7/08), Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана
28. децембра 2011. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању вршиоца дужности директора Јавног
предузећа ''Дирекција за изградњу Бора'' у Бору
I
Небојша Јаношевић, дипл. машински инжењер, из
Бора, именује се за вршиоца дужности директора Јавног
предузећа ''Дирекција за изградњу Бора'' у Бору, почев од
01.01.2012. године, на мандатни период до једне године.

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова Управног одбора Музеја рударства и
металургије Бор
I
У Управни одбор Музеја рударства и металургије Бор
именују се за чланове из реда запослених:
1.
2.

Сузана Мијић,
Небојша Димитријевић.

Мандат именованима траје до истека мандата
Управног одбора који је именован Решењем број: 022-281/08-I
од 26.09.2008. године (''Службени лист општине Бор'', бр.
10/08).
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине
Бор''.
Број: 022-260/2011-I
У Бору, 28. децембра 2011. године

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине
Бор''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР

Број: 022-269/2011-I
У Бору, 28. децембра 2011. године

ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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Председник општине Бор, на основу члана 44. Закона
о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” бр.129/07) ,
члана 69. става 4 Закона о буџетском систему(“Службени
гласник РС” бр.54/2009, 73/2010 и 101/2010) и члана 27.
Одлуке о буџету општине Бор за 2011.годину(«Службени лист
општинe Бор» бр.21/2010, 4/2011, 6/2011, 9/2011 и 11/2011), у
поступку извршења буџета донео је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Бор за 2011.годину («Службени лист општинe Бор» бр.
21/2010, 4/2011, 6/2011, 9/2011 и 11/2011), у разделу 1«Скупштина општине Бор, Председник општине
и
Општинско веће » , са економске класификације 499120 и
позиције број 19 - “Текућа резерва”, одобравају се средства у
износу од
3.500.000,00 динара, средњим школама као
недостајућа средства за измирење обавеза грејања за период
март-јул 2011.године.
За износ средстава од 3.500.000,00 динара смањује се
план позиције број 19-Текућа резерва, који уместо затечених “
3.712.003,00 ” динара, износи “ 212.003,00 ” динара.
Средства из става 1 овог решења у износу од
3.500.000,00 динара расподељују се у оквиру раздела 5«Средње образовање» , на позицију 208 за економску
класификацију
421-«Стални трошкови»
која
уместо
затечених «40.402.359,00«
динара, износи »43.902.359,00«
динара, а детаљан распоред на школе је следећи:
1. Гимназији „Бора Станковић“ Бор, затечена
апропријација на позицији 208 за економску класификацију
421-«Стални трошкови» повећава се за 400.000,00 динара и
уместо «8.580.000,00» динара , износи «8.980.000,00» динара.
2. Машинско-електротехничкој школи Бор, затечена
апропријација на позицији 208 за економску класификацију
421-«Стални трошкови» повећава се за 1.500.000,00 динара и
уместо «14.534.254,00» динара , износи «16.034.254,00 »
динара.
3. Техничкој школи Бор , затечена апропријација на
позицији 208 за економску класификацију 421-«Стални
трошкови» повећава се за 1.600.000,00 динара и уместо
«15.538.105,00» динара , износи «17.138.105,00» динара.
На основу промене описане у претходним ставовима
врше се адекватне промене подзбирова свуда где је потребно у
Одлуци о буџету општине Бор за 2011.годину .
II
Решење ступа на снагу даном доношења.
О извршењу овог решења стараће се Одељење за
финансије Општинске управе Бор.
III
Решење доставити: Гимназији „Бора Станковић“ Бор,
Машинско-електротехничкој школи Бор, Техничкој школи Бор,
Одељењу за финансије општинске управе, Управи за трезор и
архиви.
IV
Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Бор „.
ОПШ ТИНА БОР
Број: 401- 920/ 2011-II
У Бору, 21.децембар 2011. године
Председник Општине Бор
Небојша Виденовић, с.р.
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Председник општине Бор, на основу члана 44. Закона
о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” бр.129/07) ,
члана 69. става 4 Закона о буџетском систему(“Службени
гласник РС” бр.54/2009, 73/2010 и 101/2010) и члана 27.
Одлуке о буџету општине Бор за 2011.годину(«Службени лист
општинe Бор» бр.21/2010, 4/2011, 6/2011, 9/2011 и 11/2011), у
поступку извршења буџета донео је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Бор за 2011.годину («Службени лист општинe Бор» бр.
21/2010, 4/2011, 6/2011, 9/2011 и 11/2011), у разделу 1«Скупштина општине Бор, Председник општине
и
Општинско веће » , са економске класификације 499120 и
позиције број 19 - “Текућа резерва”, одобравају се средства у
износу од
3.400.000,00 динара, основним школама као
недостајућа средства за измирење обавеза грејања за период
март-јул 2011.године.
За износ средстава од 3.400.000,00 динара смањује се
план позиције број 19-Текућа резерва, који уместо затечених “
7.112.003,00 ” динара, износи “ 3.712.003,00 ” динара.
Средства из става 1 овог решења у износу од
3.400.000,00 динара расподељују се у оквиру раздела 4«Основно образовање» , на позицију 193 за економску
класификацију 421-«Стални трошкови» која уместо затечених
«62.540.000,00«
динара, износи »65.940.000,00« динара, а
детаљан распоред на школе је следећи:
1. Основној школи „Вук Караџић“ Бор, затечена
апропријација на позицији 193 за економску класификацију
421-«Стални трошкови» повећава се за 600.000,00 динара и
уместо «5.770.000,00» динара , износи «6.370.000,00» динара.
2. Основној школи „Бранко Радичевић“ Бор, затечена
апропријација на позицији 193 за економску класификацију
421-«Стални трошкови» повећава се за 1.100.000,00 динара и
уместо «10.520.000,00» динара , износи «11.620.000,00 »
динара.
3. Школи за основно и средње образовање „Видовдан“
Бор , затечена апропријација на позицији 193 за економску
класификацију 421-«Стални трошкови» повећава се за
600.000,00 динара и уместо «3.070.000,00» динара , износи
«3.670.000,00» динара.
4. Школи за основно музичко образовање „Миодраг
Васиљевић“ Бор , затечена апропријација на позицији 193 за
економску класификацију 421-«Стални трошкови» повећава се
за 1.100.000,00 динара и уместо «5.550.000,00» динара, износи
«6.650.000,00» динара.
На основу промене описане у претходним ставовима
врше се адекватне промене подзбирова свуда где је потребно у
Одлуци о буџету општине Бор за 2011.годину .
II
Решење ступа на снагу даном доношења.
О извршењу овог решења стараће се Одељење за
финансије Општинске управе Бор.
III
Решење доставити: Основној школи „Вук Караџић“
Бор, Основној школи „Бранко Радичевић“ Бор, ШОСО
„Видовдан“ Бор, ШОМО“Миодраг Васиљевић“ Бор, Одељењу
за финансије општинске управе, Управи за трезор и архиви.
IV
Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Бор „.
ОПШ ТИНА БОР
Број: 401- 919/ 2011-II
У Бору, 21.децембар 2011. године
Председник Општине Бор
Небојша Виденовић, с.р.

28. децембар 2011
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Председник општине Бор, на основу члана 44. Закона
о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” бр.129/07) ,
члана 69. става 4 Закона о буџетском систему(“Службени
гласник РС” бр.54/2009, 73/2010 и 101/2010) и члана 27.
Одлуке о буџету општине Бор за 2011.годину(«Службени лист
општинe Бор» бр.21/2010, 4/2011, 6/2011, 9/2011 и 11/2011), у
поступку извршења буџета донео је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

261
Председник општине Бор, на основу члана 44. Закона
о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” бр.129/07) ,
члана 69. става 4 Закона о буџетском систему(“Службени
гласник РС” бр.54/2009, 73/2010 и 101/2010) и члана 27.
Одлуке о буџету општине Бор за 2011.годину(«Службени лист
општинe Бор» бр.21/2010, 4/2011, 6/2011, 9/2011 и 11/2011), у
поступку извршења буџета донео је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Бор за 2011.годину («Службени лист општинe Бор» бр.
21/2010, 4/2011, 6/2011, 9/2011 и 11/2011), у разделу 1«Скупштина општине Бор, Председник општине
и
Општинско веће » , са економске класификације 499120 и
позиције број 19 - “Текућа резерва”, одобравају се средства у
износу од
940.000,00 динара, Установама културе као
недостајућа средства за измирење обавеза грејања за
јул,август и септембар 2011.године.
За износ средстава од 940.000,00 динара смањује се
план позиције број 19-Текућа резерва, који уместо затечених “
8.052.003,00 ” динара, износи “ 7.112.003,00 ” динара.
Средства из става 1 овог решења у износу од
940.000,00 динара расподељују се у оквиру раздела 3«Општинска управа Бор» главе 3.1.-«Установе у делатности
културе», на позицију 78 за економску класификацију 421«Стални трошкови» која уместо затечених «8.864.310,00«
динара, износи »9.804.310,00« динара, а детаљан распоред на
установе је следећи:
1.Народној библиотеци Бор, затечена апропријација
на позицији 78 за економску класификацију 421-«Стални
трошкови» повећава се за 300.000,00 динара и уместо
«2.987.210,00» динара , износи «3.287.210,00» динара.
2.Музеју рударства и металургије Бор, затечена
апропријација на позицији 78 за економску класификацију 421«Стални трошкови» повећава се за 370.000,00 динара и уместо
«3.367.650,00» динара , износи «3.737.650,00 » динара.
3.Установи „Центар за културу општине Бор“ ,
затечена апропријација на позицији 78 за економску
класификацију 421-«Стални трошкови» повећава се за
270.000,00 динара и уместо «2.509.450,00» динара , износи
«2.779.450,00» динара.
На основу промене описане у претходним ставовима
врше се адекватне промене подзбирова свуда где је потребно у
Одлуци о буџету општине Бор за 2011.годину .

I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Бор за 2011.годину («Службени лист општинe Бор» бр.
21/2010, 4/2011, 6/2011, 9/2011 и 11/2011), у разделу 1«Скупштина општине Бор, Председник општине
и
Општинско веће » , са економске класификације 499120 и
позиције број 19 - “Текућа резерва” , одобравају се средства у
износу од 749.000,00, за набавку ласера (по усменом налогу
Председника општине Бор), обзиром да такви трошкови нису
планирани Одлуком о буџету општине Бор за 2011.годину.
За износ средстава од 749.000,00 динара смањује се
план позиције број 19-Текућа резерва, који уместо затечених
«3.201.003,00» динара, износи «2.452.003,00» динара, а
повећава се план позиције број 29 за економскоу класификацију
513-“Набавка остале опреме за обављање делатности од јавног
значаја”, у оквиру раздела 1-«Скупштина општине Бор,
председник општине и Општинско веће », функције 490„Економски послови некласификовани на другом месту“ и
уместо планираних «100.000,00» динара износи “849.000,00 ”
динара.
На основу промене описане у претходним ставовима
врше се адекватне промене подзбирова свуда где је потребно у
Одлуци о буџету општине Бор за 2011.годину .

II
Решење ступа на снагу даном доношења.
О извршењу овог решења стараће се Одељење за
финансије Општинске управе Бор.
III
Решење доставити: Народној библиотеци Бор, Музеју
рударства и металургије, Установи „Центар за културу општуне
Бор“, Одељењу за финансије општинске управе, Управи за
трезор и архиви.
IV
Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Бор „.
ОПШ ТИНА

БОР

Број: 401- 918/2011-II
У Бору, 21.децембар 2011. године
Председник Општине Бор
Небојша Виденовић, с.р.

II
Решење ступа на снагу даном доношења.
О извршењу овог решења стараће се Одељење за
финансије Општинске управе Бор.
III
Решење доставити: Одељењу за финансије општинске
управе, Управи за трезор и архиви.
IV
Ово решење објавити у „Службеном листу општине
Бор „.
ОПШ ТИНА

БОР

Број: 401- 904/2011-II
У Бору, 15.децембар 2011. године
Председник Општине Бор
Небојша Виденовић, с.р.

28. децембар 2011
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