
На основу члана 43. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15 и 99/16), члана 32. и 66.Закона о локалној самоуправи 
(«Службени гласник РС», број 129/07 и 83/14-др.закон) и члана 43. Статута општине Бор («Службени лист општине 
Бор», број 6/15-пречишћен текст), Скупштина општине  Бор  на седници одржаној дана  29. децембра 2017. године, 
 донела је

           Примања и издаци буџета, примања и издаци по основу продаје, односно набавке финансијске  имовине
и датих кредита  и задуживања и отплате дуга, ако и пренета средства из претходних година утврђени су у следећим 
износима, и то:

А. Економска 
класификација у динарима

1 3 4

1. 7 + 8 2,217,519,357

2. 4 + 5 2,312,573,384

3. (7+8) - (4+5) -95,054,027

4. 62 0

5. 92

6. (7+8) - (4+5)+(92 - 62) -95,054,027

Б.

1. 91 0

2. 92 0

3. 3 95,709,651

4. 6211 0

5. 61 655,624

B. (91+92+3) - (61+6211) 95,054,027

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Укупни приходи и примања остварени по основу продаје 
нефинансијске имовине
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске 
имовине
Буџетски суфицит/дефицит

Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 
осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)
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Нето финансирање

Неутрошена средства из претходних година

Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу 
спровођења јавних политика) категорија 62

Укупан фискални суфицит/дефицит 

 РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

Примања од задуживања
Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 
9221, 9219, 9227, 9228)

Издаци за набавку финансијске имовине која није у 
циљу спровођења јавних политика (део 62)
Издаци за отплату главнице дуга

Члан 1.

I ОПШТИ ДЕО

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БОР ЗА 2018. ГОДИНУ
О Д Л У К У



Приходи и примања буџета и неутрошена средства из претходне године општине Бор за 2018.годину 
остварују се по врстама , и то:

 Средства из буџета Структ-
ура %

 Средства из 
осталих извора 

финан. буџ. 

1 2 3  4 5  6  7 

Пренета средства из претходне године                95,709,651      4.1%          95,709,651      

700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ           2,198,884,588      95.1%            43,125,637          2,242,010,225      
710000 ПОРЕЗИ           1,405,749,001      60.8%                             -          1,405,749,001      

711000 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И 
КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ              774,444,001      33.5%                             -             774,444,001      

711111 Порез на зараде              704,894,001      30.5%        704,894,001      

711121

Порез на приходе од самосталних 
делатности који се плаћа према стварно 
оствареном приходу, по решењу Пореске 
управе

                    390,000      0.0%               390,000      

711122
Порез на приходе од самосталних 
делатности који се плаћа према паушално 
утврђеном приходу, по решењу Пореске 
управе

                 8,000,000      0.3%            8,000,000      

711123
Порез на приходе од самосталних 
делатности који се плаћа према стварно 
оствареном приходу самоопорезивањем

               11,000,000      0.5%          11,000,000      

711145

Порез на приходе од давања у закуп 
покретних ствари - по основу 
самоопорезивања и по решењу Пореске 
управе 

                 1,500,000      0.1%            1,500,000      

711146 Порез на приход од пољопривреде и 
шумарства, по решењу Пореске управе                       10,000      0.0%                 10,000      

711147 Порез на земљиште                       50,000      0.0%                 50,000      

711191 Порез на друге приходе                47,000,000      2.0%          47,000,000      

711193 Порез на приходе од спортиста и 
спортских стручњака                  1,600,000      0.1%            1,600,000      

713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ              277,900,000      12.0%                             -             277,900,000      

713121 Порез на имовину (осим на земљиште, 
акције и уделе) од физичких лица              100,000,000      4.3%        100,000,000      

713122 Порез на имовину (осим на земљиште, 
акције и уделе) од правних лица              151,000,000      6.5%        151,000,000      

713311 Порез на наслеђе и поклон по решењу 
Пореске управе                  2,400,000      0.1%            2,400,000      

713421 Порез на пренос апсолутних права на 
непокретности, по решењу Пореске управе                18,000,000      0.8%          18,000,000      

713423

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

                 6,500,000      0.3%            6,500,000      

714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ              321,405,000      13.9%                             -             321,405,000      

 План за 2018.  
 УКУПНА ЈАВНА 

СРЕДСТВА 

Класа/Кате
горија/Гру

па
Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Члан 2.
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 Средства из буџета Структ-
ура %

 Средства из 
осталих извора 

финан. буџ. 

 План за 2018.  
 УКУПНА ЈАВНА 

СРЕДСТВА 

Класа/Кате
горија/Гру

па
Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

714431

Комунална такса за коришћење рекламних 
паноа, укључујући и истицање и 
исписивање фирме ван пословног простора 
на објектима и просторима који припадају 
јединици локалне самоуправе(коловози, 
тротоари, зелене површине, бандере и сл.)  

                    800,000      0.0%               800,000      

714513
Комунална такса за држање моторних 
друмских и прикључних возила, осим 
пољопривредних возила и машина

               27,000,000      1.2%          27,000,000      

714543 Накнада за промену намене обрадивог 
пољопривредног земљишта                         5,000      0.0%                   5,000      

714549 Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих 
материја и одложеног отпада                30,000,000      1.3%          30,000,000      

714552 Боравишна такса                  2,600,000      0.1%            2,600,000      

714562 Посебна накнада за заштиту и унапређење 
животне средине              260,500,000      11.3%        260,500,000      

714593

Накнада за постављање водовода, 
канализације, електричних, телефонских и 
телеграфских водовоа и слично, на 
општинском путу и улици, ако је управљач 
пута надлежни орган локалне самоуправе

                    500,000      0.0%               500,000      

716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ                32,000,000      1.4%                             -               32,000,000      

716111 Комунална такса за истицање фирме на 
пословном простору                32,000,000      1.4%          32,000,000      

730000 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ              226,956,863      9.8%              7,740,000             234,696,863      

733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА 
ВЛАСТИ              226,956,863      9.8%              7,740,000             234,696,863      

733151
Ненаменски трансфери од Републике у 
корист нивоа општина

             226,956,863      9.8%        226,956,863      

733154
Текући наменски трансфери, у ужем 
смислу, од Републике у корист нивоа 
општина

                               -      0.0%              7,740,000                 7,740,000      

733251 Капитални трансфери, у ужем смислу, од 
Републике у корист нивоа општина 0.0%                           -      

740000 ДРУГИ ПРИХОДИ              558,678,724      24.2%            26,807,157             585,485,881      

741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ              453,350,000      19.6%                 100,000             453,450,000      

741151
Приходи буџета општина од камата на 
средства консолидованог рачуна трезора 
укључена у депозит банака

                    500,000      0.0%               500,000      

741411 Приход од имовине који припада 
имаоцима полисе осигурања                                -      0.0%                 100,000                    100,000      

741511 Накнада за коришћење природних добара              437,000,000      18.9%        437,000,000      

741522 Средства од давања у закуп 
пољопривредног земљишта                       50,000      0.0%                 50,000      
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 Средства из буџета Структ-
ура %

 Средства из 
осталих извора 

финан. буџ. 

 План за 2018.  
 УКУПНА ЈАВНА 

СРЕДСТВА 

Класа/Кате
горија/Гру

па
Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

741526 Накнада за коришћење шума и шумског 
земљишта                  1,500,000      0.1%            1,500,000      

741531

Комунална такса за коришћење простора 
на јавним површинама или испред 
пословног простора у пословне сврхе, 
осим ради продаје штампе, књига и других 
публикација, производа старих и 
уметничких заната и домаће радиности

                 3,500,000      0.2%            3,500,000      

741534 Накнада за коришћење грађевинског 
земљишта

                 9,000,000      0.4%            9,000,000      

741538 Допринос за уређење грађевинског 
земљишта                  1,800,000      0.1%            1,800,000      

742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И 
УСЛУГА                71,100,000      3.1%            25,995,937               97,095,937      

742151
 Приходи од продаје добара и услуга  од 
старне тржишних организација у корист 
нивоа општина 

             7,359,000                 7,359,000      

742152

Приходи од давања у закуп, односно на 
коришћење непокретности у државној 
својини које користе општине и 
индиректни корисници њиховог буџета

               22,000,000      1.0%          22,000,000      

742153 Приходи од закупнине за грађевинско 
земљиште у корист нивоа општина                     500,000      0.0%               500,000      

742155

Приходи од давања у закуп, односно на 
коришћење непокретности у општинској 
својини које користе општине и 
индиректни корисници њиховог буџета

               10,000,000      0.4%          10,000,000      

742156
Приходи остварени по основу пружања 
услуга боравка деце у предшколским 
установама у корист нивоа општина

               30,000,000               30,000,000      

742251 Општинске административне таксе                  1,300,000      0.1%            1,300,000      

742253 Накнада за уређивање грађевинског 
земљишта                     300,000      0.0%               300,000      

742255 Такса за озакоњење објеката у корист 
нивоа општина                  5,000,000      0.2%            5,000,000      

742351 Приходи од обављања делатнсоти 
општинских органа управе

                 2,000,000      0.1%            2,000,000      

742372
Приходи индиректних корисника буџета 
локалне самоуправе који се остварују 
додатним активностима

                               -      0.0%            18,461,937               18,461,937      

742378 Родитељски динар за ваннаставне 
активности                 175,000                    175,000      

743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА 
ИМОВИНСКА КОРИСТ                  6,291,510      0.3%                 100,000                 6,391,510      

743151 Приходи од новчаних казни 0.0%                 100,000                    100,000      
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 Средства из буџета Структ-
ура %

 Средства из 
осталих извора 

финан. буџ. 

 План за 2018.  
 УКУПНА ЈАВНА 

СРЕДСТВА 

Класа/Кате
горија/Гру

па
Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

743324
Приходи од новчаних казни за прекршаје, 
предвиђене прописима о безбедности 
саобраћаја на путевима

                 5,541,510      0.2%            5,541,510      

743351 Приходи од новчаних казни за прекршаје у 
корист нивоа општина                     500,000      0.0%               500,000      

743924 Приходи од целокупног пореског дуга 5% 
п.н.                     250,000      0.0%               250,000      

744000 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД 
ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА                                -      0.0%                 140,000                    140,000      

744151
Текући добровољни трансфери од 
физичких и правних лица у корист нивоа 
општина

0.0%                 140,000                    140,000      

745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ 
ПРИХОДИ                27,937,214      1.2%                 471,220               28,408,434      

745151 Остали приходи у корист нивоа општина                26,637,214      1.2%                 471,220               27,108,434      

745152 Закупнина за стан у државној својини у 
корист нивоа општина                     300,000      0.0%               300,000      

745153
Део добити јавног предузећа према одлуци 
управног одбора јавног предузећа у корист 
нивоа општина

                 1,000,000      0.0%            1,000,000      

770000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА                  7,500,000      0.3%              8,578,480               16,078,480      

772114 Меморандумске ставке за рефундацију 
расхода из претходне године                  7,500,000      0.3%            7,500,000      

771111 Меморандумске ставке за рефундацију 
расхода              8,578,480                 8,578,480      

800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ                18,634,769      0.8%              7,700,000               26,334,769      

810000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ 
СРЕДСТАВА

               18,634,769      0.8%                             -               18,634,769      

811151 Примања од продаје непокретности 0.0%                           -      

811152
Примања од продаје станова у корист 
нивоа општина                  1,500,000                 1,500,000      

811153
Примања од отплате станова у корист 
нивоа општина                17,134,769               17,134,769      

820000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА                                -      0.0%              7,700,000                 7,700,000      

823151
Примања од продаје робе за даљу продају 
у корист нивоа општина 0.0%              7,700,000                 7,700,000      

7+8+9
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД 
ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. 
ИМОВИНЕ

          2,217,519,357      95.9%            50,825,637          2,268,344,994      

3+7+8+9 УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, 
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА           2,313,229,008      100.0%            50,825,637          2,364,054,645      

-                       -                    -                  
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Екон. 
клас. ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА Средства из буџета Структур

а         %
Средства из осталих 

извора Укупна јавна средства

1 2 3 4 5 6

400 ТЕКУЋИ РАСХОДИ                     1,894,953,805      81.9%                      29,586,137                  1,924,539,942      

410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ                        409,370,713      17.7%                        9,725,400                     419,096,113      

411 Плате и додаци запослених                        321,613,832      13.9%                           480,000                     322,093,832      

412 Социјални доприноси на терет послодавца                          58,187,227      2.5%                             85,920                       58,273,147      

413 Накнаде у натури (превоз)                                           -      0.0%                           150,000                            150,000      

414 Социјална давања запосленима                            9,680,540      0.4%                        9,009,480                       18,690,020      

415 Накнаде за запослене                          11,135,714      0.5%                                       -                       11,135,714      

416 Награде,бонуси и остали посебни расходи                            8,753,400      0.4%                                       -                         8,753,400      

420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА                        663,593,059      28.7%                      18,408,737                     682,001,796      

421 Стални трошкови                        199,558,009      8.6%                        3,409,338                     202,967,347      

422 Трошкови путовања                            1,954,000      0.1%                           335,000                         2,289,000      

Средства буџета по основним наменама, из одговарајућих извора, утврђени су на следећи начин:

Члан 3.

422 Трошкови путовања                            1,954,000      0.1%                           335,000                         2,289,000      

423 Услуге по уговору                        103,650,361      4.5%                        1,278,599                     104,928,960      

424 Специјализоване услуге                          49,263,700      2.1%                           773,000                       50,036,700      

425 Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)                        255,560,390      11.0%                        1,730,000                     257,290,390      

426 Материјал                          53,606,599      2.3%                      10,882,800                       64,489,399      

440 ОТПЛАТА КАМАТА                          12,302,001      0.5%                             51,000                       12,353,001      
441 Отплата домаћих камата;                                 10,101      0.0%                                       -                              10,101      
444 Пратећи трошкови задуживања                          12,291,900      0.5%                             51,000                       12,342,900      

450 СУБВЕНЦИЈЕ                        314,629,127      13.6%                                       -                     314,629,127      

451 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама                                                                                       149,880,035      6.5%                                       -                     149,880,035      

454 Субвенције приватним предузећима                        164,749,092      7.1%                                       -                     164,749,092      

460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ                        213,555,031      9.2%                                       -                     213,555,031      

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти                        143,765,219      6.2%                                       -                     143,765,219      

4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти                            2,930,000      0.1%                                       -                         2,930,000      

464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања                          33,887,700      1.5%                                       -                       33,887,700      

465 Остале дотације и трансфери                          32,972,112      1.4%                                       -                       32,972,112      

470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ                        137,722,683      6.0%                                       -                     137,722,683      

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета                        137,722,683      6.0%                                       -                     137,722,683      

480 ОСТАЛИ РАСХОДИ                        136,564,036      5.9%                        1,401,000                     137,965,036      
481 Дотације невладиним организацијама;                          33,001,036      1.4%                                       -                       33,001,036      
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали;                          12,165,000      0.5%                        1,400,000                       13,565,000      

483 Новчане казне и пенали по решењу судова;                          76,395,000      3.3%                               1,000                       76,396,000      

484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока;                                  1,000      0.0%                                       -                                1,000      

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа;                         15,002,000      0.6%                                       -                       15,002,000      

490 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА                            7,217,155      0.3%                                       -                         7,217,155      490 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА                            7,217,155      0.3%                                       -                         7,217,155      

49911 Стална резерва                            2,217,155      0.1%                                       -                         2,217,155      

49912 Текућа резерва                            5,000,000      0.2%                                       -                         5,000,000      

500 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ                        417,619,579      18.1%                      21,239,500                     438,859,079      

510 ОСНОВНА СРЕДСТВА                        394,519,579      17.1%                        3,390,500                     397,910,079      
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Екон. 
клас. ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА Средства из буџета Структур

а         %
Средства из осталих 

извора Укупна јавна средства

1 2 3 4 5 6

511 Зграде и грађевински објекти;                        347,468,709      15.0%                                       -                     347,468,709      
512 Машине и опрема;                          42,700,870      1.8%                        3,390,500                       46,091,370      
513  Остале некретнине и опрема;                            1,500,000      0.1%                                       -                         1,500,000      
515 Нематеријална имовина                            2,850,000      0.1%                                       -                         2,850,000      

520 ЗАЛИХЕ                                           -      0.0%                      17,849,000                       17,849,000      

523 Залихе робе за даљу продају                                           -      0.0%                      17,849,000                       17,849,000      

540 ПРИРОДНА ИМОВИНА                          23,100,000      1.0%                                       -                       23,100,000      

541 Земљиште;                          23,100,000      1.0%                                       -                       23,100,000      

610 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ                               655,624      0.0%                                       -                            655,624      

611 Отплата главнице домаћим кредиторима                               655,624      0.0%                                       -                            655,624      
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ                     2,313,229,008      100.0%                      50,825,637                  2,364,054,645      

-                                              -                                          -                                      
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Расходи и издци из члана 1.ове Одлуке користе се за следеће програме:

Програм

 
Програмска 
активност/  
Пројекат

1 2 3 4 5 6 7 8
1101 Програм 1.  Становање, урбанизам и просторно планирање

92,586,625 4.0% 0 92,586,625

члан Општинског 
већа задужен за 
област урбанизма 
и комунално 
стамбене 
делатности

Члан 4.

       ОПШТИ ДЕО - ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА
Шифра

Назив Средства из 
буџета

Структ-
ура %

Сопствени и 
други приходи Укупна средства Надлежан 

орган/особа

1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање 18,300,000 0.8% 0 18,300,000
1101-0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова 5,500,000 0.2% 0 5,500,000
1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем 19,290,000 0.8% 0 19,290,000
1101-0004 Стамбена подршка 49,496,625 2.1% 0 49,496,625

1102 Програм 2.  Комуналне делатности

429,330,058 18.6% 0 429,330,058

Помоћник 
председника  
општине задужен 
за праћење рада 
јавних предузећа

1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем 50,800,000 2.2% 0 50,800,000
1102-0002 Одржавање јавних зелених површина 31,200,000 1.3% 0 31,200,000
1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене 52,000,000 2.2% 0 52,000,000
1102-0004 Зоохигијена 45,000,000 1.9% 0 45,000,000
1102-0007 Производња и дистрибуција топлотне енергије 45,000,000 1.9% 0 45,000,000
1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће 53,500,000 2.3% 0 53,500,000

1102-П1 Пројекат: Замена јавне расвете са лед расветом 65,912,141 2.8% 0 65,912,141

1102-П2
Пројекат: Израда пројектне документације и извођење радова 
на изградњи објекта за привремени смештај паса луталица

10,000,000 0.4% 0 10,000,000
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Програм

 
Програмска 
активност/  
Пројекат

Шифра

Назив Средства из 
буџета

Структ-
ура %

Сопствени и 
други приходи Укупна средства Надлежан 

орган/особа

1102-П3
Пројекат: Прибављање непокретности-земљишта за 
сахрањивање 15,500,000 0.7% 0 15,500,000

1102-П4 Пројекат: Санација гараже Општинске управе 500,000 0.0% 0 500,000

1102-П5 Пројекат: Уређење речних корита водотокова II реда
1,548,838 0.1% 0 1,548,838

1102-П6
Пројекат: Извођење радова на изградњи водовода МЗ 
Метовница - I фаза

10,000,000 0.4% 0 10,000,000

1102-П7
Пројекат: Пројектно техничка документација и реконструкција 
атмосферске канализације у граду - I фаза

10,000,000 0.4% 0 10,000,000

1102-П8
Пројекат: Извођење радова на изградњи водовода МЗ Бучје - I 
фаза

10,000,000 0.4% 0 10,000,000
1102-П8 фаза

1102-П9

Пројекат: Израда пројектно техничке документације за 
санацију цевовода на делу III км код НИС-а, код "Кристала" и 
"Дрвозана"

700,000 0.0% 0 700,000

1102-П10
Пројекат: Израда пројектно техничке документације 
водоснабдевања МЗ "Горњане" 2,800,000 0.1% 0 2,800,000

1102-П11
Пројекат: Израда пројектно техничке документације 
водоснабдевања Гробљанска улица МЗ "Злот"

450,000 0.0% 0 450,000

1102-П12
Пројекат: Реконструкција резервоара на главној водоводној 
мрежи Злот-Бор

2,500,000 0.1% 0 2,500,000

1102-П13
Пројекат: Извођење радова на изградњи водоводне мреже  у 
реону Чока Рељи МЗ "Брестовац"

4,000,000 0.2% 0 4,000,000

1102-П14
Пројекат: Пројектно техничка документација водоснабдевања у 
улици Марка Орешковића МЗ"Нови Центар"

400,000 0.0% 0 400,000

1102-П15

Пројекат: Пројектно техничка документација за повезивање 
домаћинстава и осталих објеката на изведени фекални 
канализациони систем МЗ Кривељ

888,000 0.0% 0 888,000
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Програм

 
Програмска 
активност/  
Пројекат

Шифра

Назив Средства из 
буџета

Структ-
ура %

Сопствени и 
други приходи Укупна средства Надлежан 

орган/особа

1102-П16

Пројекат: Пројектно техничка документација за издавање 
грађевинских дозвола и извођење радова и издавање 
локацијских услова за водоснабдевање МЗ Метовница

1,914,000 0.1% 0 1,914,000

1102-П17

Пројекат: Пројектно техничка документација за издавање 
грађевинских дозвола и извођење радова и издавање 
локацијских услова за водоснабдевање МЗ Бучје

1,400,000 0.1% 0 1,400,000

1102-П18
Пројекат: Инвестиционо улагање за крак водоводне мреже 
према реону "Вашариште", водоснабдевање насеља "Рудине" 3,172,800 0.1% 0 3,172,800

1102-П19
Пројекат: Завршетак изградње водоводне мреже МЗ Лука са 
озакоњењем 2,687,839 0.1% 0 2,687,839

1102-П20 Пројекат: Уређење пијаце Бор 7,456,440 0.3% 0 7,456,440
1501 Програм 3.  Локални економски развој 35,083,000 1.5% 0 35,083,000 члан Општинског 

1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента 5,083,000 0.2% 0 5,083,000
1501-0002 Мере активне политике запољавања 10,000,000 0.4% 0 10,000,0001501-0002 Мере активне политике запољавања 10,000,000 0.4% 0 10,000,000
1501-П1 Пројекат: Јавни радови 10,000,000 0.4% 0 10,000,000
1501-П2 Пројекат: Стручна пракса 10,000,000 0.4% 0 10,000,000

1502 Програм 4.  Развој туризма

70,152,569 3.0% 2,060,000 72,212,569

Помоћник 
председника  
општине задужен 
за комуналну 
област, туризам

1502-0001 Управљање развојем туризма 51,812,329 2.2% 1,160,000 52,972,329
1502-0002 Промоција туристичке понуде 990,000 0.0% 900,000 1,890,000

1502-П1 Пројекат:  ЈП "Борски туристички центар" у ликвидацији 500,000 0.0% 0 500,000

1502-П2 Пројекат: Осветљење саобраћајнице до кампа - Борско језеро
3,183,720 0.1% 0 3,183,720

1502-П3 Пројекат: Асфалтирање пешачке стазе - Борско језеро
10,966,520 0.5% 0 10,966,520

1502-П4

Пројекат: Пројектно техничка документација са снимањем и 
добијањем грађевинске дозволе за фекалну канализацију (део 
насеља) - Борско језеро

700,000 0.0% 0 700,000

1502-П5

Пројекат: Пројектно техничка документација са снимањем за 
водоснабдевање и добијање грађевинске дозволе (насеље са 
друге стране језера)  - Борско језеро

2,000,000 0.1% 0 2,000,000
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Програм

 
Програмска 
активност/  
Пројекат

Шифра

Назив Средства из 
буџета

Структ-
ура %

Сопствени и 
други приходи Укупна средства Надлежан 

орган/особа

0101 Програм 5.  Пољопривреда и рурални развој

14,200,000 0.6% 0 14,200,000

члан Општинског 
већа задужен за 
област 
пољопривреде и 
месне заједнице

0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници 350,000 0.0% 0 350,000
0101-0002 Мере подршке руралном развоју 13,850,000 0.6% 0 13,850,000

0401 Програм 6.  Заштита животне средине

85,131,000 3.7% 0 85,131,000

Помоћник 
председника  
општине задужен 
за праћење рада 
јавних предузећа

0401-0001 Управљање заштитом животне средине 760,000 0.0% 0 760,0000401-0001 Управљање заштитом животне средине 760,000 0.0% 0 760,000
0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине 5,301,000 0.2% 0 5,301,000
0401-0004 Управљање отпадним водама 71,070,000 3.1% 0 71,070,000
0401-0005 Управљање комуналним отпадом 8,000,000 0.3% 0 8,000,000

0701 Програм 7.  Организација саобраћаја и саобраћајна 
инфраструктура

413,752,518 17.9% 0 413,752,518

члан Општинског 
већа задужен за 
област урбанизма 
и комунално 
стамбене 
делатности

0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 238,598,606 10.3% 0 238,598,606
0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника 165,649,092 7.2% 0 165,649,092
0701-П1 Пројекат:  Санација моста преко Рукјавице МЗ Слатина са 

пројектно техничком документацијом
704,820 0.0% 0 704,820

0701-П2 Пројекат: ЈП "Дирекција за изградњу Бора" у ликвидацији 5,600,000 0.2% 0 5,600,000
0701-П3 Пројекат: Унапређење безбедности саобраћаја у 2018. години 2,200,000 0.1% 0 2,200,000

0701-П4 Пројекат:  Пројектно техничка документација за изградњу пута 
Доња Бела Река - Појате 1,000,000 0.0% 0 1,000,000

2001 Програм 8.  Предшколско васпитање и образовање
212,614,981 9.2% 20,390,000 233,004,981

члан Општинског 
већа задужен за 
област 
образовања
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Програм

 
Програмска 
активност/  
Пројекат

Шифра

Назив Средства из 
буџета

Структ-
ура %

Сопствени и 
други приходи Укупна средства Надлежан 

орган/особа

2001-0001 Функционисање предшколских установа 186,294,089 8.1% 20,390,000 206,684,089
2001-П1 Пројекат: Реконструкција локала у улици Д.Р.Бобија у цињу 

формирања функционалне целине за предшколско образовање 
у Бору

18,091,872 0.8% 0 18,091,872

2001-П2 Пројекат: Израда ограда Предшколске установе "Бамби" 5,000,000 0.2% 0 5,000,000
2001-П3 Пројекат: Реконструкција секундарне топловодне мреже 

Предшколске установе "Бамби" --обданиште Бамби, са 
пројектно техничком документацијом

3,229,020 0.1% 0 3,229,020

2002 Програм 9.  Основно образовање и васпитање
100,286,427 4.3% 0 100,286,427

члан Општинског 
већа задужен за 
област 

2002-0001 Функционисање основних школа 90,189,791 3.9% 0 90,189,791
2002-П1

Пројекат: Санација спортског терена ОШ "Душан Радовић" 3,222,000 0.1% 0 3,222,0002002-П1
Пројекат: Санација спортског терена ОШ "Душан Радовић" 3,222,000 0.1% 0 3,222,000

2002-П2 Пројекат: Санација кошаркашког игралишта ОШ "Душан 
Радовић"

623,760 0.0% 0 623,760

2002-П3 Пројекат: Израда оградe OШ "Душан Радовић" 2,099,548 0.1% 0 2,099,548
2002-П4 Пројекат: Израда оградe OШ "3.октобар" 1,597,332 0.1% 0 1,597,332
2002-П5 Пројекат:  Текуће одржавање подова ОШ Ђура Јакшић Велики 

Кривељ, подручно одељење Бучје 1,008,780 0.0% 0 1,008,780

2002-П6 Пројекат:  Текуће одржавање платоа испред школе ОШ Ђура 
Јакшић Велики Кривељ, подручно одељење Бучје

1,545,216 0.1% 0 1,545,216

2003 Програм 10. Средње образовање и васпитање
39,543,000 1.7% 0 39,543,000

члан Општинског 
већа задужен за 
област 

2003-0001 Функционисање средњих школа 39,543,000 1.7% 0 39,543,000
0901 Програм 11.  Социјална  и дечја заштита

154,850,701 6.7% 0 154,850,701

члан Општинског 
већа задужен за 
област социјалне 
заштите и 
друштвене бриге 
о деци

0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи 61,138,018 2.6% 0 61,138,018
0901-0003 Дневне услуге у заједници 200,000 0.0% 0 200,000
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Програм

 
Програмска 
активност/  
Пројекат

Шифра

Назив Средства из 
буџета

Структ-
ура %

Сопствени и 
други приходи Укупна средства Надлежан 

орган/особа

0901-0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге 15,085,518 0.7% 0 15,085,518
0901-0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста 425,000 0.0% 0 425,000
0901-0006 Подршка деци и породицама са децом 78,002,165 3.4% 0 78,002,165

1801 Програм 12.  Здравствена заштита

64,873,700 2.8% 0 64,873,700
члан Општинског 
већа задужен за 
област здравства

1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите 51,137,700 2.2% 0 51,137,700
1801-0002 Мртвозорство 626,000 0.0% 0 626,000
1801-0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље 11,910,000 0.5% 0 11,910,000

1801-П1
Пројекат: Пројектно техничка документација за извођење 
радова на реконструкцији и инвестиционом одржавању Опште 
болнице Бор

1,200,000 0.1% 0 1,200,000

1201 Програм 13.  Развој културе и информисања члан Општинског 1201 Програм 13.  Развој културе и информисања

101,382,628 4.4% 363,220 101,745,848

члан Општинског 
већа задужен за 
област културе и 
информисања

1201-0001 Функционисање локалних установа културе 75,495,487 3.3% 295,000 75,790,487
1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 15,952,005 0.7% 0 15,952,005

1201-0003
Унапређење система очувања и представљања културно-
историјског наслеђа 1,701,984 0.1% 68,220 1,770,204

1201-0004
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног 
информисања 5,800,000 0.3% 0 5,800,000

1201-П1 Пројекат: Текуће одржавање ходника и сале у Дому културе МЗ 
Шарбановац 307,920 0.0% 0 307,920

1201-П2 Пројекат: Инвестиционо одржавање дворане са бином у Дому 
културе МЗ Горњане 1,597,632 0.1% 0 1,597,632

1201-П3 Пројекат: Библиотека издавач 490,000 0.0% 0 490,000
1201-П4 Пројекат: Улица дечијег осмеха 37,600 0.0% 0 37,600

1301 Програм 14.  Развој спорта и омладине

163,997,445 7.1% 28,012,417 192,009,862

члан Општинског 
већа задужен за 
област спорта и 
омладине
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Програм

 
Програмска 
активност/  
Пројекат

Шифра

Назив Средства из 
буџета

Структ-
ура %

Сопствени и 
други приходи Укупна средства Надлежан 

орган/особа

1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима 25,000,000 1.1% 0 25,000,000

1301-0004 Функционисање локалних спортских установа
130,112,850 5.6% 28,012,417 158,125,267

1301-П1 Пројекат: Завршни радови на спортским теренима МЗ Злот 1,171,680 0.1% 0 1,171,680
1301-П2 Пројекат: Јавна установа Спортски центар у ликвидацији 1,297,035 0.1% 0 1,297,035
1301-П3 Пројекат: Уређење простора - спортски реквизити иза Установе 

Спортски центар Бор
766,800 0.0% 0 766,800

1301-П4 Пројекат: Санација дечијег игралишта са спортским 
реквизитима на III км

649,080 0.0% 0 649,080

1301-П5 Пројекат: Ревитализација грађевинског објекта "ФК Бор" и 
терена са припадајућим водоводним и електричним 
инсталацијама

5,000,000 0.2% 0 5,000,000
инсталацијама

0602 Програм 15.  Опште услуге локалне самоуправе 260,054,788 11.2% 0 260,054,788 заменик 
0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 226,347,619 9.8% 0 226,347,619
0602-0002 Функционисање месних заједница 15,622,300 0.7% 0 15,622,300
0602-0003 Сервисирање јавног дуга 667,725 0.0% 0 667,725
0602-0004 Општинско правобранилаштво 4,649,989 0.2% 0 4,649,989
0602-0007 Функционисање националних савета националних мањина 1,000,000 0.0% 0 1,000,000
0602-0009 Текућа буџетска резерва 5,000,000 0.2% 0 5,000,000
0602-0010 Стална буџетска резерва 2,217,155 0.1% 0 2,217,155
0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама 4,550,000 0.2% 0 4,550,000

2101 Програм 16.  Политички систем локалне самоуправе

43,100,352 1.9% 0 43,100,352
заменик 
председника 
општине

2101-0001 Функционисање скупштине 11,246,370 0.5% 0 11,246,370
2101-0002 Функционисање извршних органа 25,522,934 0 25,522,934
2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине 2,451,048 0.1% 0 2,451,048
2101-П1

Пројекат: Редовни скупштински избори за одборнике 3,880,000 0.2% 0 3,880,000
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Програм

 
Програмска 
активност/  
Пројекат

Шифра

Назив Средства из 
буџета

Структ-
ура %

Сопствени и 
други приходи Укупна средства Надлежан 

орган/особа

0501 Програм 17.  Енергетска ефикасност

32,289,216 1.4% 0 32,289,216

члан Општинског 
већа задужен за 
област урбанизма 
и комунално 
стамбене 
делатности

0501-П1 Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности - Замена 
столарије Дома културе - просторије Музеја рударства и 
металургије

997,200 0.0% 0 997,200

0501-П2 Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности - Текуће 
одржавање фасаде ОШ "Вук Караџић"

8,702,400 0.4% 0 8,702,400

0501-П3 Пројекат: Инвестиционо одржавање фасаде зграде Општинске 
управе 934,056 0.0% 0 934,056

0501-П4 Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности - Инвестиционо 0501-П4 Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности - Инвестиционо 
одржавање крова Техничке школе 7,670,280 0.3% 0 7,670,280

0501-П5
Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности - Инвестиционо 
одржавање крова фискултурне сале ОШ "Ђура Јакшић" Кривељ

4,035,072 0.2% 0 4,035,072

0501-П6 Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности - Инвестиционо 
одржавање крова Дома културе - просторије Музеја рударства 
и металургије

1,817,940 0.1% 0 1,817,940

0501-П7 Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности -Текуће 
одржавање кровног покривача фискултурне сале ОШ "Станоје 
Миљковић" Брестовац

451,260 0.0% 0 451,260

0501-П8
Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности - Инвестиционо 
одржавање фасаде Дома културе МЗ Горњане

2,609,400 0.1% 0 2,609,400

0501-П9 Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности - Инвестиционо 
одржавање крова Дома културе МЗ Горњане 5,071,608 0.2% 0 5,071,608

УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ 2,313,229,008 100.0% 50,825,637 2,364,054,645
-                      -                   -                      

Буџет општине Бор за 2018.годину састоји се од: 

Члан 5.
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Програм

 
Програмска 
активност/  
Пројекат

Шифра

Назив Средства из 
буџета

Структ-
ура %

Сопствени и 
други приходи Укупна средства Надлежан 

орган/особа

* прихода и примања буџета општине Бор за 2018.годину, која се састоје од текућих прихода из класе 7, у износу од 2.198.884.588 динара 
и примања од продаје нефинансијске имовине класе 8 у износу од 18.634.769 динара. 
* расхода и издатака буџета општине Бор за 2018.годину, који се састоје од текућих расхода из класе 4 у износу од 1.894.953.805 динара 

                 и капиталних издатака из класе 5 у износу 417.619.579 динара. 
* буџетског дефицита у износу од 95.054.027 динара.
Буџетски дефицит финансираће се из пренетих неутрошених средстава из претходних година.
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општине Бор за период 2010 – 2020. година, исказују се у следећем прегледу:

2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6

КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ      417,619,579         105,912,141         115,912,140      

1101
ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО 
ПЛАНИРАЊЕ

1101-0001 511 1
План генералне регулације за градско подручје Бора, обавеза 
из 2017.године        16,800,000                            -                            -      
Година почетка финансирања пројекта:                 2,017      
Година завршетка финансирања пројекта:                 2,018      
Укупна вредност пројекта:        16,800,000      
Извори финансирања:
- из текућих прихода        16,800,000      
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора

1101-0003 511 2
Пројектно техничка документација за уређивање земљишта

         1,794,736                            -                            -      
Година почетка финансирања пројекта:                 2,018      
Година завршетка финансирања пројекта:                 2,018      

Члан 6

     Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2018, 2019. и 2020. годину у складу са Стратегијом развоја 

Ред. 
број Опис

 Износ у динарима 

Програм/
програмс

ка 
активнос

т

Еко
н.к
лас.

17



2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6

Ред. 
број Опис

 Износ у динарима 

Програм/
програмс

ка 
активнос

т

Еко
н.к
лас.

Укупна вредност пројекта:          1,794,736      
Извори финансирања:
- из текућих прихода          1,794,736      
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора

1101-0003 511 3 Уређење грађевинског земљишта          2,705,264                            -                            -      
Година почетка финансирања пројекта:                 2,018      
Година завршетка финансирања пројекта:                 2,018      
Укупна вредност пројекта:          2,705,264      
Извори финансирања:
- из текућих прихода          2,705,264      
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора

1101-0003 511 4
Израда пројектно техничке докиментације за уређење 
простора: Уређење парка код Студентског дома          1,000,000                            -                            -      
Година почетка финансирања пројекта:                 2,017      
Година завршетка финансирања пројекта:                 2,018      
Укупна вредност пројекта:          1,000,000      
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2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6

Ред. 
број Опис

 Износ у динарима 

Програм/
програмс

ка 
активнос

т

Еко
н.к
лас.

Извори финансирања:
- из текућих прихода          1,000,000      
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора

1101-0003 511 5

Израда пројектно техничке докиментације за уређење 
простора: Простор између Зеленог булевара, улице 9. 
бригаде, улице Тимочке дивизије и средњих школа на 4. 
километру          2,000,000                            -                            -      
Година почетка финансирања пројекта:                 2,017      
Година завршетка финансирања пројекта:                 2,018      
Укупна вредност пројекта:          2,000,000      
Извори финансирања:
- из текућих прихода          2,000,000      
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора

1101-0003 541 6

Експропријација потребног земљишта и набавка 
потребног земљишта (могућност откупа земљишта за 
индустријску зону и остало)          5,000,000                            -                            -      
Година почетка финансирања пројекта:                 2,018      

19



2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6

Ред. 
број Опис

 Износ у динарима 

Програм/
програмс

ка 
активнос

т

Еко
н.к
лас.

Година завршетка финансирања пројекта:                 2,018      
Укупна вредност пројекта:          5,000,000      
Извори финансирања:
- из текућих прихода          5,000,000      
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора

1101-0004 511 7 Набавка стамбених јединица        48,136,625                            -                            -      
Година почетка финансирања пројекта:                 2,018      

Година завршетка финансирања пројекта:                 2,018      
Укупна вредност пројекта:        48,136,625      
Извори финансирања:
- из текућих прихода        48,136,625      
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора

1102 ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

1102-П1 511 8 Пројекат: Замена јавне расвете са лед расветом        65,912,141           65,912,141           65,912,140      
Година почетка финансирања пројекта:                 2,018      
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2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6

Ред. 
број Опис

 Износ у динарима 

Програм/
програмс

ка 
активнос

т

Еко
н.к
лас.

Година завршетка финансирања пројекта:                 2,020      
Укупна вредност пројекта:      197,736,422      
Извори финансирања:
- из текућих прихода        65,912,141           65,912,141           65,912,140      
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора

1102-П2 511 9

Пројекат: Израда пројектне документације и извођење 
радова на изградњи објекта за привремени смештај паса 
луталица        10,000,000                            -                            -      
Година почетка финансирања пројекта:                 2,017      
Година завршетка финансирања пројекта:                 2,018      
Укупна вредност пројекта:        10,000,000      
Извори финансирања:
- из текућих прихода        10,000,000      
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора

1102-П3 541 10

Пројекат: Прибављање непокретности-земљишта за 
сахрањивање        14,000,000                            -                            -      
Година почетка финансирања пројекта:                 2,018      
Година завршетка финансирања пројекта:                 2,018      
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2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6

Ред. 
број Опис

 Износ у динарима 

Програм/
програмс

ка 
активнос

т

Еко
н.к
лас.

Укупна вредност пројекта: 
Извори финансирања:
- из текућих прихода        14,000,000      
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора

1102-П4 511 11 Пројекат: Санација гараже Општинске управе             500,000                            -                            -      
Година почетка финансирања пројекта:                 2,018      
Година завршетка финансирања пројекта:                 2,018      
Укупна вредност пројекта: 
Извори финансирања:
- из текућих прихода             500,000      
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора

1102-П6 511 12
Пројекат: Извођење радова на изградњи водовода МЗ 
Метовница -II фаза        10,000,000           20,000,000           20,000,000      
Година почетка финансирања пројекта:                 2,017      
Година завршетка финансирања пројекта:                 2,021      
Укупна вредност пројекта:        72,000,000      
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2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6

Ред. 
број Опис

 Износ у динарима 

Програм/
програмс

ка 
активнос

т

Еко
н.к
лас.

Извори финансирања:
- из текућих прихода        10,000,000           20,000,000           20,000,000      
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора

1102-П7 511 13

Пројекат: Пројектно техничка документација и 
реконструкција атмосферске канализације у граду - I 
фаза        10,000,000           10,000,000           10,000,000      
Година почетка финансирања пројекта:                 2,018      
Година завршетка финансирања пројекта:                 2,021      
Укупна вредност пројекта:        47,000,000      
Извори финансирања:
- из текућих прихода        10,000,000           10,000,000           10,000,000      
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора

1102-П8 511 14
Пројекат: Извођење радова на изградњи водовода МЗ 
Бучје - I фаза        10,000,000           10,000,000           20,000,000      
Година почетка финансирања пројекта:                 2,018      
Година завршетка финансирања пројекта:                 2,020      
Укупна вредност пројекта:        40,000,000      
Извори финансирања:
- из текућих прихода        10,000,000           10,000,000           20,000,000      
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2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6

Ред. 
број Опис

 Износ у динарима 

Програм/
програмс

ка 
активнос

т

Еко
н.к
лас.

- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора

1102-П9 511 15

Пројекат: Израда пројектно техничке документације за 
санацију цевовода на делу III км код НИС-а, код 
"Кристала" и "Дрвозана"             700,000                            -                            -      
Година почетка финансирања пројекта:                 2,018      
Година завршетка финансирања пројекта:                 2,018      
Укупна вредност пројекта:             700,000      
Извори финансирања:
- из текућих прихода             700,000      
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора

1102-П10 511 16
Пројекат: Израда пројектно техничке документације 
водоснабдевања МЗ "Горњане"          2,800,000                            -                            -      
Година почетка финансирања пројекта:                 2,018      
Година завршетка финансирања пројекта:                 2,018      
Укупна вредност пројекта:          2,800,000      
Извори финансирања:
- из текућих прихода          2,800,000      
- из кредита
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- из буџета Републике Србије
- из осталих извора

1102-П11 511 17
Пројекат: Израда пројектно техничке документације 
водоснабдевања Гробљанска улица МЗ "Злот"             450,000                            -                            -      
Година почетка финансирања пројекта:                 2,018      
Година завршетка финансирања пројекта:                 2,018      
Укупна вредност пројекта:             450,000      
Извори финансирања:
- из текућих прихода             450,000      
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора

1102-П12 511 18
Пројекат: Реконструкција резервоара на главној 
водоводној мрежи Злот-Бор          2,500,000                            -                            -      
Година почетка финансирања пројекта:                 2,018      
Година завршетка финансирања пројекта:                 2,018      
Укупна вредност пројекта:          2,500,000      
Извори финансирања:
- из текућих прихода          2,500,000      
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора
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1102-П13 511 19
Пројекат: Извођење радова на изградњи водоводне 
мреже  у реону Чока Рељи МЗ "Брестовац"          4,000,000                            -                            -      
Година почетка финансирања пројекта:                 2,018      
Година завршетка финансирања пројекта:                 2,018      
Укупна вредност пројекта:          4,000,000      
Извори финансирања:
- из текућих прихода          4,000,000      
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора

1102-П14 511 20

Пројекат: Пројектно техничка документација 
водоснабдевања у улици Марка Орешковића МЗ"Нови 
Центар"             400,000                            -                            -      
Година почетка финансирања пројекта:                 2,018      
Година завршетка финансирања пројекта:                 2,018      
Укупна вредност пројекта:             400,000      
Извори финансирања:
- из текућих прихода             400,000      
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора
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1102-П15 511 21

Пројекат: Пројектно техничка документација за 
повезивање домаћинстава и осталих објеката на изведени 
фекални канализациони систем МЗ Кривељ             588,000                            -                            -      
Година почетка финансирања пројекта:                 2,018      
Година завршетка финансирања пројекта:                 2,018      
Укупна вредност пројекта:             588,000      
Извори финансирања:
- из текућих прихода             588,000      
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора

1102-П16 511 22

Пројекат: Пројектно техничка документација за 
издавање грађевинских дозвола и извођење радова и 
издавање локацијских услова за водоснабдевање МЗ 
Метовница          1,564,000                            -                            -      
Година почетка финансирања пројекта:                 2,018      
Година завршетка финансирања пројекта:                 2,018      
Укупна вредност пројекта:          1,564,000      
Извори финансирања:
- из текућих прихода          1,564,000      
- из кредита
- из буџета Републике Србије
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- из осталих извора

1102-П17 511 23

Пројекат: Пројектно техничка документација за 
издавање грађевинских дозвола и извођење радова и 
издавање локацијских услова за водоснабдевање МЗ 
Бучје             900,000                            -                            -      
Година почетка финансирања пројекта:                 2,018      
Година завршетка финансирања пројекта:                 2,018      
Укупна вредност пројекта:             900,000      
Извори финансирања:
- из текућих прихода             900,000      
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора

1102-П18 511 24

Пројекат: Инвестиционо улагање за крак водоводне 
мреже према реону "Вашариште", водоснабдевање 
насеља "Рудине" МЗ Брестовац          3,000,000                            -                            -      
Година почетка финансирања пројекта:                 2,018      
Година завршетка финансирања пројекта:                 2,018      
Укупна вредност пројекта:          3,000,000      
Извори финансирања:
- из текућих прихода          3,000,000      
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- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора

1102-П19 511 25
Пројекат: Завршетак изградње водоводне мреже МЗ 
Лука са озакоњењем          1,307,839                            -                            -      
Година почетка финансирања пројекта:                 2,018      
Година завршетка финансирања пројекта:                 2,018      
Укупна вредност пројекта:          1,307,839      
Извори финансирања:
- из текућих прихода          1,307,839      
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора

1102-П20 511 26 Пројекат: Уређење пијаце Бор          4,560,000                            -                            -      
Година почетка финансирања пројекта:                 2,018      
Година завршетка финансирања пројекта:                 2,018      
Укупна вредност пројекта:          4,560,000      
Извори финансирања:
- из текућих прихода          4,560,000      
- из кредита
- из буџета Републике Србије
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- из осталих извора
1502 ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА

1502-0001 512 27
Машине и опрема - Туристичка организација

            130,000                            -                            -      
Година почетка финансирања пројекта:                 2,018      
Година завршетка финансирања пројекта:                 2,018      
Укупна вредност пројекта: 
Извори финансирања:
- из текућих прихода             130,000      
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора

1502-П2 511 28

Пројекат: Осветљење саобраћајнице до кампа - Борско 
језеро          3,183,720                            -                            -      
Година почетка финансирања пројекта:                 2,018      
Година завршетка финансирања пројекта:                 2,018      
Укупна вредност пројекта: 
Извори финансирања:
- из текућих прихода          3,183,720      
- из кредита
- из буџета Републике Србије
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- из осталих извора

1502-П3 541 29
Пројекат: Асфалтирање пешачке стазе - Борско језеро

         4,100,000                            -                            -      
Година почетка финансирања пројекта:                 2,018      
Година завршетка финансирања пројекта:                 2,018      
Укупна вредност пројекта: 
Извори финансирања:
- из текућих прихода          4,100,000      
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора

1502-П4 511 30

Пројекат: Пројектно техничка документација са 
снимањем и добијањем грађевинске дозволе за фекалну 
канализацију (део насеља) - Борско језеро             700,000                            -                            -      
Година почетка финансирања пројекта:                 2,018      
Година завршетка финансирања пројекта:                 2,018      
Укупна вредност пројекта: 
Извори финансирања:
- из текућих прихода             700,000      
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора
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1502-П5 511 31

Пројекат: Пројектно техничка документација са 
снимањем за водоснабдевање и добијање грађевинске 
дозволе (насеље са друге стране језера)  - Борско језеро          2,000,000                            -                            -      
Година почетка финансирања пројекта:                 2,018      
Година завршетка финансирања пројекта:                 2,018      
Укупна вредност пројекта: 
Извори финансирања:
- из текућих прихода          2,000,000      
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора

0401 ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

0401-0004 511 32

План детаљне регулације за изградњу колектора и 
постројења за пречишћавање отпадних вода у сливу 
борске реке са стратешком проценом утицаја плана на 
животну средину          2,880,000                            -                            -      
Година почетка финансирања пројекта:                 2,017      
Година завршетка финансирања пројекта:                 2,018      
Укупна вредност пројекта:        15,000,000      
Извори финансирања:
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- из текућих прихода          2,880,000      
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора

0401-0004 511 33
Израда пројекта хидрогеолошких истраживања 
изворишта Мрљиш             490,000                            -                            -      
Година почетка финансирања пројекта:                 2,018      
Година завршетка финансирања пројекта:                 2,018      
Укупна вредност пројекта: 
Извори финансирања:
- из текућих прихода             490,000      
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора

0401-0004 511 34

Израда пројектно-техничке документације за колектор и 
постројење за пречишћавање отпадних вода у сливу 
борске реке        26,000,000                            -                            -      
Година почетка финансирања пројекта:                 2,018      
Година завршетка финансирања пројекта:                 2,018      
Укупна вредност пројекта:        26,000,000      
Извори финансирања:
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- из текућих прихода        26,000,000      
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора

0401-0004 511 35
Пројектно техничка документација за постројење за 
пречишћавање отпадних вода у сливу брестовачке реке          7,000,000                            -                            -      
Година почетка финансирања пројекта:                 2,018      
Година завршетка финансирања пројекта:                 2,018      
Укупна вредност пројекта:          7,000,000      
Извори финансирања:
- из текућих прихода          7,000,000      
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора

0401-0004 511 36
Пројектно техничка документација за регулисање 
отпадних вода за део насеља на Борском језеру             700,000                            -                            -      
Година почетка финансирања пројекта:                 2,018      
Година завршетка финансирања пројекта:                 2,018      
Укупна вредност пројекта:             700,000      
Извори финансирања:
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- из текућих прихода             700,000      
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора

0401-0004 512 37
 Биротор за пречишћавање отпадних вода у насељу 
Металург        34,000,000                            -                            -      
Година почетка финансирања пројекта:                 2,018      
Година завршетка финансирања пројекта:                 2,018      
Укупна вредност пројекта:        34,000,000      
Извори финансирања:
- из текућих прихода        34,000,000      
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора

1701
ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И 
САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

1701-0002 511 38 Асфалтирање некатегорисаних улица на III км          2,103,600                            -                            -      
Година почетка финансирања пројекта:                 2,018      
Година завршетка финансирања пројекта:                 2,018      
Укупна вредност пројекта:          2,103,600      
Извори финансирања:
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- из текућих прихода          2,103,600      
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из донација
- из осталих извора

1701-0002 511 39 Асфалтирање парка на II км          5,709,000                            -                            -      
Година почетка финансирања пројекта:                 2,018      
Година завршетка финансирања пројекта:                 2,018      
Укупна вредност пројекта:          5,709,000      
Извори финансирања:
- из текућих прихода          5,709,000      
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из донација
- из осталих извора

1701-0002 511 40 Асфалтирање улица и путева по селима        30,000,000                            -                            -      
Година почетка финансирања пројекта:                 2,018      
Година завршетка финансирања пројекта:                 2,018      
Укупна вредност пројекта:        30,000,000      
Извори финансирања:
- из текућих прихода        30,000,000      
- из кредита
- из буџета Републике Србије
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- из донација
- из осталих извора

1701-0002 511 41
Асфалтирање паркинга у Ђ.А.Куна

         2,240,400                            -                            -      
Година почетка финансирања пројекта:                 2,018      
Година завршетка финансирања пројекта:                 2,018      
Укупна вредност пројекта:          2,240,400      
Извори финансирања:
- из текућих прихода          2,240,400      
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из донација
- из осталих извора

1701-0002 511 42
Асфалтирање парка код Дома културе и на II км

         2,049,000                            -                            -      
Година почетка финансирања пројекта:                 2,018      
Година завршетка финансирања пројекта:                 2,018      
Укупна вредност пројекта:          2,049,000      
Извори финансирања:
- из текућих прихода          2,049,000      
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из донација
- из осталих извора
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1701-0002 511 43

Радови на стварању услова за побољшање квалитета 
живота особа са инвалидитетом, са одговарајућом 
пројектном документацијом          3,500,000                            -                            -      
Година почетка финансирања пројекта:                 2,018      
Година завршетка финансирања пројекта:                 2,018      
Укупна вредност пројекта:          3,500,000      
Извори финансирања:
- из текућих прихода          3,500,000      
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из донација
- из осталих извора

1701-П1 511 44
Пројекат:  Санација моста преко Рукјавице МЗ Слатина 
са пројектно техничком документацијом             704,820                            -                            -      
Година почетка финансирања пројекта:                 2,017      
Година завршетка финансирања пројекта:                 2,018      
Укупна вредност пројекта:             704,820      
Извори финансирања:
- из текућих прихода             704,820      
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора
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1701-П3 512 45 Опремање саобраћаја             540,000                            -                            -      
Година почетка финансирања пројекта:                 2,018      
Година завршетка финансирања пројекта:                 2,018      
Укупна вредност пројекта:             540,000      
Извори финансирања:
- из текућих прихода             540,000      
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора

1701-П4 511 46
Пројекат: Пројектно техничка документација за 
изградњу пута Доња Бела Река - Појате          1,000,000                            -                            -      
Година почетка финансирања пројекта:                 2,017      
Година завршетка финансирања пројекта:                 2,017      
Укупна вредност пројекта:          1,000,000      
Извори финансирања:
- из текућих прихода          1,000,000      
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора
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2001 ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ

2001-П1 511 47

Пројекат:  Реконструкција локала у улици Д.Р.Бобија у 
цињу формирања функционалне целине за предшколско 
образовање у Бору        18,091,872                            -                            -      
Година почетка финансирања пројекта:                 2,018      
Година завршетка финансирања пројекта:                 2,018      
Укупна вредност пројекта:        18,091,872      
Извори финансирања:
- из текућих прихода        18,091,872      
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора

2001-П2 511 48
Пројекат:  Израда ограда Предшколске установе 
"Бамби"          5,000,000                            -                            -      
Година почетка финансирања пројекта:                 2,018      
Година завршетка финансирања пројекта:                 2,018      
Укупна вредност пројекта:          5,000,000      
Извори финансирања:
- из текућих прихода          5,000,000      
- из кредита
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- из буџета Републике Србије
- из осталих извора

2001-П3 511 49

Пројекат:  Реконструкција секундарне топловодне мреже 
Предшколске установе "Бамби" --обданиште Бамби, са 
пројектно техничком документацијом          3,229,020                            -                            -      
Година почетка финансирања пројекта:                 2,018      
Година завршетка финансирања пројекта:                 2,018      
Укупна вредност пројекта:          3,229,020      
Извори финансирања:
- из текућих прихода          3,229,020      
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора

2002 ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

2002-П3 511 50 Пројекат:  Израда оградe OШ "Душан Радовић"          2,099,548                            -                            -      
Година почетка финансирања пројекта:                 2,018      
Година завршетка финансирања пројекта:                 2,018      
Укупна вредност пројекта:          2,099,548      
Извори финансирања:
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- из текућих прихода          2,099,548      
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора

2002-П4 511 51 Пројекат:  Израда оградe OШ "3.октобар"          1,597,332                            -                            -      
Година почетка финансирања пројекта:                 2,018      
Година завршетка финансирања пројекта:                 2,018      
Укупна вредност пројекта:          1,597,332      
Извори финансирања:
- из текућих прихода          1,597,332      
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора

1801 ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

1801-П1 511 52

Пројекат: Пројектно техничка документација за 
извођење радова на реконструкцији и инвестиционом 
одржавању Опште болнице Бор          1,200,000                            -                            -      
Година почетка финансирања пројекта:                 2,018      
Година завршетка финансирања пројекта:                 2,018      
Укупна вредност пројекта:          1,200,000      
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Извори финансирања:
- из текућих прихода          1,200,000      
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора

1201 ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

1201-0001 512 53
Машине и опрема - Култура (Народна библиотека, Музеј 
рударства и металургије и Установа Центар за културу)          1,327,870                            -                            -      
Година почетка финансирања пројекта:                 2,018      
Година завршетка финансирања пројекта:                 2,018      
Укупна вредност пројекта:          1,327,870      
Извори финансирања:
- из текућих прихода          1,327,870      
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора

1201-0001 515 54

Нематеријална имовина - Култура (Народна библиотека, 
Музеј рударства и металургије и Установа Центар за 
културу)          1,650,000                            -                            -      
Година почетка финансирања пројекта:                 2,018      
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Година завршетка финансирања пројекта:                 2,018      
Укупна вредност пројекта:          1,650,000      
Извори финансирања:
- из текућих прихода          1,650,000      
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора

1201-П2 511 55
Пројекат:  Инвестиционо одржавање дворане са бином у 
Дому културе МЗ Горњане          1,597,632                            -                            -      
Година почетка финансирања пројекта:                 2,018      
Година завршетка финансирања пројекта:                 2,018      
Укупна вредност пројекта:          1,597,632      
Извори финансирања:
- из текућих прихода          1,597,632      
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора

1301 ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

1301-0004 512 56 Машине и опрема - Установа Спортски центар             600,000                            -                            -      
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Година почетка финансирања пројекта:                 2,018      
Година завршетка финансирања пројекта:                 2,018      
Укупна вредност пројекта:             600,000      
Извори финансирања:
- из текућих прихода             600,000      
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора

1301-П5 511 57

Пројекат: Ревитализација грађевинског објекта "ФК 
Бор" и терена са припадајућим водоводним и 
електричним инсталацијама          5,000,000                            -                            -      
Година почетка финансирања пројекта:                 2,018      
Година завршетка финансирања пројекта:                 2,018      
Укупна вредност пројекта:          5,000,000      
Извори финансирања:
- из текућих прихода          5,000,000      
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора

0602
ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ
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0602-0001 512 58 Машине и опрема - Општинска управа          4,168,000                            -                            -      
Година почетка финансирања пројекта:                 2,018      
Година завршетка финансирања пројекта:                 2,018      
Укупна вредност пројекта:          4,168,000      
Извори финансирања:
- из текућих прихода          4,168,000      
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора

0602-0001 515 59 Нематеријална имовина - Општинска управа          1,200,000                            -                            -      
Година почетка финансирања пројекта:                 2,018      
Година завршетка финансирања пројекта:                 2,018      
Укупна вредност пројекта:          1,200,000      
Извори финансирања:
- из текућих прихода          1,200,000      
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора

0602-0002 512 60 Машине и опрема - Месне заједнице          1,649,000                            -                            -      
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Година почетка финансирања пројекта:                 2,018      
Година завршетка финансирања пројекта:                 2,018      
Укупна вредност пројекта:          1,649,000      
Извори финансирања:
- из текућих прихода          1,649,000      
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора

0602-0004 512 61 Машине и опрема - Правобранилаштво општине               85,000                            -                            -      
Година почетка финансирања пројекта:                 2,018      
Година завршетка финансирања пројекта:                 2,018      
Укупна вредност пројекта:               85,000      
Извори финансирања:
- из текућих прихода               85,000      
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора

0602-0014 513 62 Остале некретнине и опрема-ванредне ситуације          1,500,000                            -                            -      
Година почетка финансирања пројекта:                 2,018      
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Година завршетка финансирања пројекта:                 2,018      
Укупна вредност пројекта:          1,500,000      
Извори финансирања:
- из текућих прихода          1,500,000      
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора

2101
ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ

0602-0001 512 63 Машине и опрема - Скупштина општине                 1,000                            -                            -      
Година почетка финансирања пројекта:                 2,018      
Година завршетка финансирања пројекта:                 2,018      
Укупна вредност пројекта:                 1,000      
Извори финансирања:
- из текућих прихода                 1,000      
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора

0602-0002 512 64 Машине и опрема - Председник општине             100,000                            -                            -      
Година почетка финансирања пројекта:                 2,018      
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Година завршетка финансирања пројекта:                 2,018      
Укупна вредност пројекта:             100,000      
Извори финансирања:
- из текућих прихода             100,000      
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора

0602-0003 512 65
Машине и опрема - Скупштина општине (Подршка раду 
извршних органа власти и скупштине)             100,000                            -                            -      
Година почетка финансирања пројекта:                 2,018      
Година завршетка финансирања пројекта:                 2,018      
Укупна вредност пројекта:             100,000      
Извори финансирања:
- из текућих прихода             100,000      
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора

501 ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

0501-П1 511 66

Пројекат:  Унапређење енергетске ефикасности - Замена 
столарије Дома културе - просторије Музеја рударства и 
металургије             997,200                            -                            -      
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Година почетка финансирања пројекта:                 2,018      
Година завршетка финансирања пројекта:                 2,018      
Укупна вредност пројекта:             997,200      
Извори финансирања:
- из текућих прихода             997,200      
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора

0501-П4 511 67
Пројекат:  Унапређење енергетске ефикасности - 
Инвестиционо одржавање крова Техничке школе          7,670,280                            -                            -      
Година почетка финансирања пројекта:                 2,018      
Година завршетка финансирања пројекта:                 2,018      
Укупна вредност пројекта:          7,670,280      
Извори финансирања:
- из текућих прихода          7,670,280      
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора

0501-П5 511 68

Пројекат:  Унапређење енергетске ефикасности - 
Инвестиционо одржавање крова фискултурне сале ОШ 
"Ђура Јакшић" Кривељ          4,035,072                            -                            -      
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Година почетка финансирања пројекта:                 2,018      
Година завршетка финансирања пројекта:                 2,018      
Укупна вредност пројекта:          4,035,072      
Извори финансирања:
- из текућих прихода          4,035,072      
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора

0501-П9 511 69

Пројекат:  Унапређење енергетске ефикасности - 
Инвестиционо одржавање крова Дома културе МЗ 
Горњане          5,071,608                            -                            -      
Година почетка финансирања пројекта:                 2,017      
Година завршетка финансирања пројекта:                 2,018      
Укупна вредност пројекта:          5,071,608      
Извори финансирања:
- из текућих прихода          5,071,608      
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора
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Функциje Функционална класификација Средства из буџета Структура         
%

Средства из осталих 
извора Укупна јавна средства

1 2 3 4 5 6
000 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА           204,347,326      8.8%                               -                     204,347,326      

010 Болест и инвалидност;                  625,000      0.0%                               -                            625,000      
040 Породица и деца;             78,002,165      3.4%                               -                       78,002,165      
060 Становање;             49,496,625      2.1%                               -                       49,496,625      
070 Социјална помоћ угроженом становништву некласификована             53,338,018      2.3%                               -                       53,338,018      
090 Социјална заштита некласификована на другом месту             22,885,518      1.0%                               -                       22,885,518      

100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ           294,455,151      12.7%                               -                     294,455,151      
111 Извршни и законодавни органи             43,100,352      1.9%                               -                       43,100,352      
130 Опште услуге;           226,847,619      9.8%                               -                     226,847,619      

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;             23,839,455      1.0%                               -                       23,839,455      

170 Трансакције јавног дуга;                  667,725      0.0%                               -                            667,725      
200 ОДБРАНА               4,550,000      0.2%                               -                         4,550,000      

220 Цивилна заштита               4,550,000      0.2%                               -                         4,550,000      
300 ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ               6,849,989      0.3%                               -                         6,849,989      

330 Судови;               4,649,989      0.2%                               -                         4,649,989      

360 Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту               2,200,000      0.1%                               -                         2,200,000      

400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ           618,031,383      26.7%                2,060,000                     620,091,383      

Члан 7

Издаци буџета, по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:

400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ           618,031,383      26.7%                2,060,000                     620,091,383      
411 Општи економски и комерцијални послови               5,083,000      0.2%                               -                         5,083,000      
412 Општи послови по питању рада             30,000,000      1.3%                               -                       30,000,000      
421 Пољопривреда             14,200,000      0.6%                               -                       14,200,000      

430 Гориво и енергија;             32,289,216      1.4%                               -                       32,289,216      
436 Остала енергија             48,229,020      2.1%                               -                       48,229,020      
451 Друмски саобраћај           434,227,818      18.8%                               -                     434,227,818      
455 Цевоводи и други облици саобраћаја                  700,000      0.0%                               -                            700,000      
473 Туризам             53,302,329      2.3%                2,060,000                       55,362,329      

500 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ           214,879,838      9.3%                               -                     214,879,838      
510 Управљање отпадом;             60,000,000      2.6%                               -                       60,000,000      
520 Управљање отпадним водама;             71,070,000      3.1%                               -                       71,070,000      
530 Смањење загађености;               6,849,838      0.3%                               -                         6,849,838      
540 Заштита биљног и животињског света и крајолика;             76,200,000      3.3%                               -                       76,200,000      

560 Заштита животне средине некласификована на другом месту                  760,000      0.0%                               -                            760,000      

600 ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ           321,894,460      13.9%                               -                     321,894,460      
620 Развој заједнице;           107,173,960      4.6%                               -                     107,173,960      
630 Водоснабдевање;             94,824,639      4.1%                               -                       94,824,639      
640 Улична расвета;           119,895,861      5.2%                               -                     119,895,861      

700 ЗДРАВСТВО             64,873,700      2.8%                               -                       64,873,700      
721 Опште медицинске услуге             51,763,700      2.2%                               -                       51,763,700      
731 Опште болничке услуге               1,200,000      0.1%                               -                         1,200,000      

740 Услуге јавног здравства;             11,910,000      0.5%                               -                       11,910,000      
800 РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ           263,474,521      11.4%              28,375,637                     291,850,158      

810 Услуге рекреације и спорта;           131,409,885      5.7%              28,012,417                     159,422,302      
820 Услуге културе;             98,477,076      4.3%                   363,220                       98,840,296      
840 Верске и остале услуге заједнице;               1,000,000      0.0%                               -                         1,000,000      
860 другом месту             32,587,560      1.4%                               -                       32,587,560      

900 ОБРАЗОВАЊЕ           319,872,640      13.8%              20,390,000                     340,262,640      
911 Предшколско образовање           186,294,089      8.1%              20,390,000                     206,684,089      
912 Основно образовање             94,035,551      4.1%                               -                       94,035,551      
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Функциje Функционална класификација Средства из буџета Структура         
%

Средства из осталих 
извора Укупна јавна средства

1 2 3 4 5 6
920 Средње образовање;             39,543,000      1.7%                               -                       39,543,000      

УКУПНО        2,313,229,008      100.0%              50,825,637                  2,364,054,645      
                           -                                    -                                       -        

53



Средства буџета у износу од 2.313.229.008 динара и средства од изворних активности буџетских корисника у износу од 50.825.637 динара распоређују се буџетским 
распоређују се буџетским корисницима на следећи начин:
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Опис Средства из 
буџета

Средства из 
осталих 
извора

Укупна јавна 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР

2101 ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
2101-0001 Функционисање Скупштине

111 Извршни и законодавни органи
1 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1,000 1,000
2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,000 1,000
3 414 Социјална давања запосленима 1,000 1,000
4 415 Накнаде трошкова за запослене 1,000 1,000
5 422 Трошкови путовања 70,000 70,000
6 423 Услуге по уговору 9,568,334 9,568,334
7 425 Текуће поправке и одржавање 20,000 20,000
8 426 Материјал 105,000 105,000
9 465 Остале дотације и трансфери 1,000 1,000

10 481 Дотације невладиним организацијама - финансирање политичких активности 1,476,036 1,476,036

11 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 1,000 1,000
12 512 Машине и опрема 1,000 1,000

Извори финансирања за функцију 111:
01 Приходи из буџета 11,246,370 11,246,370

Функција 111: 11,246,370 0 11,246,370
Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:

01 Приходи из буџета 11,246,370 11,246,370
Свега за програмску активност 2101-0001: 11,246,370 0 11,246,370

2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине
111 Извршни и законодавни органи

13 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1,169,508 1,169,508
14 412 Социјални доприноси на терет послодавца 209,340 209,340
15 414 Социјална давања запосленима 10,000 10,000

II  ПОСЕБАН  ДЕО

Члан 8.
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Опис Средства из 
буџета

Средства из 
осталих 
извора

Укупна јавна 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
16 415 Накнаде трошкова за запослене 30,200 30,200
17 422 Трошкови путовања 10,000 10,000
18 425 Текуће поправке и одржавање 50,000 50,000
19 426 Материјал 730,000 730,000
20 465 Остале дотације и трансфери 142,000 142,000
21 512 Машине и опрема 100,000 100,000

Извори финансирања за функцију 111:
01 Приходи из буџета 2,451,048 2,451,048

Функција 111: 2,451,048 0 2,451,048
Извори финансирања за програмску активност 2101-0003:

01 Приходи из буџета 2,451,048 2,451,048
Свега за програмску активност 2101-0003: 2,451,048 0 2,451,048

2101-П1 Пројекат: Редовни скупштински избори за одборнике 
111 Извршни и законодавни органи

22 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 3,500,000 3,500,000
23 421 Стални трошкови 80,000 80,000
24 423 Услуге по уговору 150,000 150,000
25 426 Материјал 150,000 150,000

Извори финансирања за функцију 111:
01 Приходи из буџета 3,880,000 3,880,000

Функција 111: 3,880,000 0 3,880,000
Извори финансирања за пројекат 2101-П1:

01 Приходи из буџета 3,880,000 3,880,000
Свега за пројекат 2101-П1: 3,880,000 0 3,880,000

Извори финансирања за Програм 16:
01 Приходи из буџета 17,577,418 17,577,418

Свега за Програм 16: 17,577,418 0 17,577,418

Извори финансирања за Раздео 1:
01 Приходи из буџета 17,577,418 17,577,418

Свега за Раздео 1: 17,577,418 0 17,577,418
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Опис Средства из 
буџета

Средства из 
осталих 
извора

Укупна јавна 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОР 

1102 ПРОГРАМ 2:КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

1102-П1 Пројекат: Замена јавне расвете са лед расветом

640 Улична расвета
26 511 Зграде и грађевински објекти 65,912,141 65,912,141

Извори финансирања за функцију 640:
01 Приходи из буџета 65,912,141 65,912,141

Функција 640: 65,912,141 0 65,912,141
Извори финансирања за Пројекат 1102-П1:

01 Приходи из буџета 65,912,141 65,912,141
Свега за Пројекат 1102-П1: 65,912,141 0 65,912,141

1102-П2 Пројекат: Израда пројектне документације и извођење радова на 
изградњи објекта за привремени смештај паса луталица

620 Развој заједнице
27 511 Зграде и грађевински објекти 10,000,000 10,000,000

Извори финансирања за функцију 620:
01 Приходи из буџета 10,000,000 10,000,000

Функција 620: 10,000,000 0 10,000,000
Извори финансирања за Пројекат 1102-П2:

01 Приходи из буџета 10,000,000 10,000,000
Свега за Пројекат 1102-П2: 10,000,000 0 10,000,000

Извори финансирања за Програм 2:
01 Приходи из буџета 75,912,141 75,912,141

Свега за Програм 2: 75,912,141 0 75,912,141

ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре
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Опис Средства из 
буџета

Средства из 
осталих 
извора

Укупна јавна 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

451 Друмски саобраћај
28 425 Текуће поправке и одржавање 104,258,090 104,258,090
29 511 Зграде и грађевински објекти 45,602,000 45,602,000

Извори финансирања за функцију 451:
01 Приходи из буџета 149,860,090 149,860,090

Функција 451: 149,860,090 0 149,860,090
Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:

01 Приходи из буџета 149,860,090 149,860,090
Свега за програмску активност 0701-0002: 149,860,090 0 149,860,090

Извори финансирања за Програм 7:
01 Приходи из буџета 149,860,090 149,860,090

Свега за Програм 7: 149,860,090 0 149,860,090

1801 ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

1801-П1 Пројекат: Пројектно техничка документација за извођење радова на 
реконструкцији и инвестиционом одржавању Опште болнице Бор

731 Опште болничке услуге
30 511 Зграде и грађевински објекти 1,200,000 1,200,000

Извори финансирања за функцију 731:
01 Приходи из буџета 1,200,000 1,200,000

Функција 731: 1,200,000 0 1,200,000
Извори финансирања за Пројекат 1801-П1:

01 Приходи из буџета 1,200,000 1,200,000
Свега за Пројекат 1801-П1: 1,200,000 0 1,200,000

Извори финансирања за Програм 12:
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Опис Средства из 
буџета

Средства из 
осталих 
извора

Укупна јавна 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01 Приходи из буџета 1,200,000 1,200,000

Свега за Програм 12: 1,200,000 0 1,200,000

2101 ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
2101-0002 Функционисање извршних органа

111 Извршни и законодавни органи
31 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 5,317,608 5,317,608
32 412 Социјални доприноси на терет послодавца 951,852 951,852
33 414 Социјална давања запосленима 110,000 110,000
34 415 Накнаде трошкова за запослене 96,000 96,000
35 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,000 1,000
36 421 Стални трошкови 66,000 66,000
37 422 Трошкови путовања 380,000 380,000
38 423 Услуге по уговору 12,327,333 12,327,333
39 425 Текуће поправке и одржавање 140,000 140,000
40 426 Материјал 999,000 999,000
41 444 Пратећи трошкови задуживања 30,000 30,000
42 465 Остале дотације и трансфери 474,685 474,685
43 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 23,000 23,000
44 512 Машине и опрема 100,000 100,000

Извори финансирања за функцију 111:
01 Приходи из буџета 21,016,478 21,016,478

Функција 111: 21,016,478 0 21,016,478
Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:

01 Приходи из буџета 21,016,478 21,016,478
Свега за програмску активност 2101-0002: 21,016,478 0 21,016,478

Извори финансирања за Програм 16:
01 Приходи из буџета 21,016,478 21,016,478

Свега за Програм 16: 21,016,478 0 21,016,478

Извори финансирања за Раздео 2:
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Опис Средства из 
буџета

Средства из 
осталих 
извора

Укупна јавна 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01 Приходи из буџета 247,988,709 247,988,709

Свега за Раздео 2: 247,988,709 0 247,988,709

3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
2101 ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
2101-0002 Функционисање извршних органа

111 Извршни и законодавни органи
45 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 2,635,272 2,635,272
46 412 Социјални доприноси на терет послодавца 471,720 471,720
47 414 Социјална давања запосленима 10,000 10,000
48 415 Накнаде трошкова за запослене 133,164 133,164
49 422 Трошкови путовања 70,000 70,000
50 423 Услуге по уговору 900,000 900,000
51 465 Остале дотације и трансфери 286,300 286,300

Извори финансирања за функцију 111:
01 Приходи из буџета 4,506,456 4,506,456

Функција 111: 4,506,456 0 4,506,456
Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:

01 Приходи из буџета 4,506,456 4,506,456
Свега за програмску активност 2101-0002: 4,506,456 0 4,506,456

Извори финансирања за Програм 16:
01 Приходи из буџета 4,506,456 4,506,456

Свега за Програм 16: 4,506,456 0 4,506,456

Извори финансирања за Раздео 3:
01 Приходи из буџета 4,506,456 4,506,456

Свега за Раздео 3: 4,506,456 0 4,506,456
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Опис Средства из 
буџета

Средства из 
осталих 
извора

Укупна јавна 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ БОР
0602 ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
0602-0004 Општинско правобранилаштво

330 Судови
52 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 2,671,008 2,671,008
53 412 Социјални доприноси на терет послодавца 478,116 478,116
54 414 Социјална давања запосленима 111,000 111,000
55 415 Накнаде трошкова за запослене 75,000 75,000
56 421 Стални трошкови 358,865 358,865
57 422 Трошкови путовања 90,000 90,000
58 423 Услуге по уговору 143,000 143,000
59 425 Текуће поправке и одржавање 25,000 25,000
60 426 Материјал 254,000 254,000
61 465 Остале дотације и трансфери 354,000 354,000
62 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 5,000 5,000
63 512 Машине и опрема 85,000 85,000

Извори финансирања за функцију 330:
01 Приходи из буџета 4,649,989 4,649,989

Функција 330: 4,649,989 0 4,649,989
Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:

01 Приходи из буџета 4,649,989 4,649,989
Свега за програмску активност 0602-0004: 4,649,989 0 4,649,989

Извори финансирања за Програм 15:
01 Приходи из буџета 4,649,989 4,649,989

Свега за Програм 15: 4,649,989 0 4,649,989

Извори финансирања за Раздео 4:
01 Приходи из буџета 4,649,989 4,649,989
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Свега за Раздео 4: 4,649,989 0 4,649,989

5 1 ОПШТИНСКА УПРАВА БОР
1101 ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање

620 Развој заједнице
64 423 Услуге по уговору 1,500,000 1,500,000
65 511 Зграде и грађевински објекти 16,800,000 16,800,000

Извори финансирања за функцију 620:
01 Приходи из буџета 18,300,000 18,300,000

Функција 620: 18,300,000 0 18,300,000
Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:

01 Приходи из буџета 18,300,000 18,300,000
Свега за Програмску активност 1101-0001: 18,300,000 0 18,300,000

1101-0002  Спровођење урбанистичких и просторних планова
620 Развој заједнице

66 424 Специјализоване услуге 500,000 500,000
67 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 5,000,000 5,000,000

Извори финансирања за функцију 620:
01 Приходи из буџета 4,330,500 4,330,500
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,169,500 1,169,500

Функција 620: 5,500,000 0 5,500,000
Извори финансирања за програмску активност 1101-0002:

01 Приходи из буџета 4,330,500 4,330,500
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,169,500 1,169,500

Свега за програмску активност 1101-0002: 5,500,000 0 5,500,000

1101-0003  Управљање грађевинским земљиштем
620 Развој заједнице

68 423 Услуге по уговору 1,840,000 1,840,000
69 424 Специјализоване услуге 1,350,000 1,350,000
70 444 Пратећи трошкови задуживања 1,000,000 1,000,000
71 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 100,000 100,000
72 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 2,500,000 2,500,000
73 511 Зграде и грађевински објекти 7,500,000 7,500,000
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74 541 Земљиште 5,000,000 5,000,000

Извори финансирања за функцију 620:
01 Приходи из буџета 16,584,736 16,584,736
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2,705,264 2,705,264

Функција 620: 19,290,000 0 19,290,000
Извори финансирања за програмску активност 1101-0003:

01 Приходи из буџета 16,584,736 16,584,736
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2,705,264 2,705,264

Свега за програмску активност 1101-0003: 19,290,000 0 19,290,000

1101-0004  Стамбена подршка
060 Становање

75 421 Стални трошкови 600,000 600,000
76 423 Услуге по уговору 550,000 550,000
77 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 210,000 210,000
78 511 Зграде и грађевински објекти 48,136,625 48,136,625

Извори финансирања за функцију 060:
01 Приходи из буџета 1,360,000 1,360,000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 48,136,625 48,136,625

Функција 060: 49,496,625 0 49,496,625
Извори финансирања за програмску активност 1101-0004:

01 Приходи из буџета 1,360,000 1,360,000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 48,136,625 48,136,625

Свега за програмску активност 1101-0004: 49,496,625 0 49,496,625

Извори финансирања за Програм 1:
01 Приходи из буџета 40,575,236 40,575,236
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 52,011,389 52,011,389

Свега за Програм 1: 92,586,625 0 92,586,625

1102 ПРОГРАМ 2:КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
1102-0001  Управљање/одржавање јавним осветљењем

640 Улична расвета
79 421 Стални трошкови 44,300,000 44,300,000
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80 425 Текуће поправке и одржавање 6,000,000 6,000,000
81 444 Пратећи трошкови задуживања 500,000 500,000

Извори финансирања за функцију 640:
01 Приходи из буџета 50,800,000 50,800,000

Функција 640: 50,800,000 0 50,800,000
Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:

01 Приходи из буџета 50,800,000 50,800,000
Свега за програмску активност 1102-0001: 50,800,000 0 50,800,000

1102-0002  Одржавање јавних зелених површина
540 Заштита биљног и животињског света и крајолика

82 423 Услуге по уговору 20,000,000 20,000,000

83 425 Текуће поправке и одржавање 11,200,000 11,200,000

Извори финансирања за функцију 540:
01 Приходи из буџета 31,200,000 31,200,000

Функција 540: 31,200,000 0 31,200,000
Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:

01 Приходи из буџета 31,200,000 31,200,000
Свега за програмску активност 1102-0002: 31,200,000 0 31,200,000

1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене
510 Управљање отпадом

84 421 Стални трошкови 52,000,000 52,000,000
Извори финансирања за функцију 510:

01 Приходи из буџета 52,000,000 52,000,000
Функција 510: 52,000,000 0 52,000,000
Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:

01 Приходи из буџета 52,000,000 52,000,000
Свега за програмску активност 1102-0003: 52,000,000 0 52,000,000

1102-0004 Зоохигијена
540 Заштита биљног и животињског света и крајолика

85 424 Специјализоване услуге 9,000,000 9,000,000
86 444 Пратећи трошкови задуживања 1,000,000 1,000,000
87 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 25,000,000 25,000,000

63



Ра
зд

ео

Гл
ав

а

П
ро

гр
ам

-
ск

а 
К

ла
си

ф
.

Ф
ун

кц
иј

а

П
оз

иц
иј

а

Е
ко

но
м

. 
К

ла
си

ф
.

Опис Средства из 
буџета

Средства из 
осталих 
извора

Укупна јавна 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
88 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 10,000,000 10,000,000

Извори финансирања за функцију 540:
01 Приходи из буџета 45,000,000 45,000,000

Функција 540: 45,000,000 0 45,000,000
Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:

01 Приходи из буџета 45,000,000 45,000,000
Свега за програмску активност 1102-0004: 45,000,000 0 45,000,000

1102-0007 Производња и дистрибуција топлотне енергије
436 Остала енергија

89 451 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 45,000,000 45,000,000
Извори финансирања за функцију 436:

01 Приходи из буџета 45,000,000 45,000,000
Функција 436: 45,000,000 0 45,000,000
Извори финансирања за програмску активност 1102-0007:

01 Приходи из буџета 45,000,000 45,000,000
Свега за програмску активност 1102-0007: 45,000,000 0 45,000,000

1102-0008  Управљање и снабдевање водом за пиће
630 Водоснабдевање

90 421 Стални трошкови 2,150,000 2,150,000
91 423 Услуге по уговору 750,000 750,000
92 424 Специјализоване услуге 800,000 800,000
93 425 Текуће поправке и одржавање 1,800,000 1,800,000
94 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама                                                                48,000,000 48,000,000

Извори финансирања за функцију 630:
01 Приходи из буџета 53,500,000 53,500,000

Функција 630: 53,500,000 0 53,500,000
Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:

01 Приходи из буџета 53,500,000 53,500,000
Свега за програмску активност 1102-0008: 53,500,000 0 53,500,000

1102-П3 Пројекат: Прибављање непокретности-земљишта за сахрањивање 

620 Развој заједнице
95 444 Пратећи трошкови задуживања 500,000 500,000
96 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 500,000 500,000
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97 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 500,000 500,000
98 541 Земљиште 14,000,000 14,000,000

Извори финансирања за функцију 620:
01 Приходи из буџета 15,500,000 15,500,000

Функција 620: 15,500,000 0 15,500,000
Извори финансирања за пројекат 1102-П3:

01 Приходи из буџета 15,500,000 15,500,000
Свега за пројекат 1102-П3: 15,500,000 0 15,500,000

1102-П4 Пројекат: Санација гараже Општинске управе
130 Опште услуге

99 511 Зграде и грађевински објекти 500,000 500,000
Извори финансирања за функцију 130:

01 Приходи из буџета 500,000 500,000
Функција 130: 500,000 0 500,000
Извори финансирања за Пројекат 1102-П4:

01 Приходи из буџета 500,000 500,000
Свега за Пројекат 1102-П4: 500,000 0 500,000

1102-П5 Пројекат: Уређење речних корита водотокова II реда
530 Смањење загађености

100 423 Услуге по уговору 1,548,838 1,548,838
Извори финансирања за функцију 530:

01 Приходи из буџета 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,548,838 1,548,838

Функција 530: 1,548,838 0 1,548,838
Извори финансирања за Пројекат 1102-П5:

01 Приходи из буџета 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,548,838 1,548,838

Свега за Пројекат 1102-П5: 1,548,838 0 1,548,838

1102-П6 Пројекат: Извођење радова на изградњи водовода МЗ Метовница - I фаза

630 Водоснабдевање
101 511 Зграде и грађевински објекти 10,000,000 10,000,000
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Извори финансирања за функцију 630:

01 Приходи из буџета 10,000,000 10,000,000
Функција 630: 10,000,000 0 10,000,000
Извори финансирања за Пројекат 1102-П6:

01 Приходи из буџета 10,000,000 10,000,000
Свега за Пројекат 1102-П6: 10,000,000 0 10,000,000

1102-П7 Пројекат: Пројектно техничка документација и реконструкција 
атмосферске канализације у граду - I фаза

451 Друмски саобраћај
102 511 Зграде и грађевински објекти 10,000,000 10,000,000

Извори финансирања за функцију 451:
01 Приходи из буџета 10,000,000 10,000,000

Функција 451: 10,000,000 0 10,000,000
Извори финансирања за Пројекат 1102-П7:

01 Приходи из буџета 10,000,000 10,000,000
Свега за Пројекат 1102-П7: 10,000,000 0 10,000,000

1102-П8 Пројекат: Извођење радова на изградњи водовода МЗ Бучје - I фаза

630 Водоснабдевање
103 511 Зграде и грађевински објекти 10,000,000 10,000,000

Извори финансирања за функцију 630:
01 Приходи из буџета 10,000,000 10,000,000

Функција 630: 10,000,000 0 10,000,000
Извори финансирања за Пројекат 1102-П8:

01 Приходи из буџета 10,000,000 10,000,000
Свега за Пројекат 1102-П8: 10,000,000 0 10,000,000

1102-П9 Пројекат: Израда пројектно техничке документације за санацију 
цевовода на делу III км код НИС-а, код "Кристала" и "Дрвозана"

455 Цевоводи и други облици саобраћаја
104 511 Зграде и грађевински објекти 700,000 700,000
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Извори финансирања за функцију 455:

01 Приходи из буџета 700,000 700,000
Функција 455: 700,000 0 700,000
Извори финансирања за Пројекат 1102-П9:

01 Приходи из буџета 700,000 700,000
Свега за Пројекат 1102-П9: 700,000 0 700,000

1102-П10 Пројекат: Израда пројектно техничке документације водоснабдевања МЗ 
"Горњане"

630 Водоснабдевање
105 511 Зграде и грађевински објекти 2,800,000 2,800,000

Извори финансирања за функцију 630:
01 Приходи из буџета 2,800,000 2,800,000

Функција 630: 2,800,000 0 2,800,000
Извори финансирања за Пројекат 1102-П10:

01 Приходи из буџета 2,800,000 2,800,000
Свега за Пројекат 1102-П10: 2,800,000 0 2,800,000

1102-П11 Пројекат: Израда пројектно техничке документације водоснабдевања 
Гробљанска улица МЗ "Злот"

630 Водоснабдевање
106 511 Зграде и грађевински објекти 450,000 450,000

Извори финансирања за функцију 630:
01 Приходи из буџета 450,000 450,000

Функција 630: 450,000 0 450,000
Извори финансирања за Пројекат 1102-П11:

01 Приходи из буџета 450,000 450,000
Свега за Пројекат 1102-П11: 450,000 0 450,000

1102-П12 Пројекат: Реконструкција резервоара на главној водоводној мрежи Злот-
Бор

630 Водоснабдевање
107 511 Зграде и грађевински објекти 2,500,000 2,500,000

Извори финансирања за функцију 630:
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01 Приходи из буџета 2,500,000 2,500,000

Функција 630: 2,500,000 0 2,500,000
Извори финансирања за Пројекат 1102-П12:

01 Приходи из буџета 2,500,000 2,500,000
Свега за Пројекат 1102-П12: 2,500,000 0 2,500,000

1102-П13 Пројекат: Извођење радова на изградњи водоводне мреже  у реону Чока 
Рељи МЗ "Брестовац"

630 Водоснабдевање
108 511 Зграде и грађевински објекти 4,000,000 4,000,000

Извори финансирања за функцију 630:
01 Приходи из буџета 4,000,000 4,000,000

Функција 630: 4,000,000 0 4,000,000
Извори финансирања за Пројекат 1102-П13:

01 Приходи из буџета 4,000,000 4,000,000
Свега за Пројекат 1102-П13: 4,000,000 0 4,000,000

1102-П14 Пројекат: Пројектно техничка документација водоснабдевања у улици 
Марка Орешковића МЗ"Нови Центар"

630 Водоснабдевање
109 511 Зграде и грађевински објекти 400,000 400,000

Извори финансирања за функцију 630:
01 Приходи из буџета 400,000 400,000

Функција 630: 400,000 0 400,000
Извори финансирања за Пројекат 1102-П14:

01 Приходи из буџета 400,000 400,000
Свега за Пројекат 1102-П14: 400,000 0 400,000

1102-П15
Пројекат: Пројектно техничка документација за повезивање 
домаћинстава и осталих објеката на изведени фекални канализациони 
систем МЗ Кривељ

620 Развој заједнице
110 424 Специјализоване услуге 300,000 300,000
111 511 Зграде и грађевински објекти 588,000 588,000
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Извори финансирања за функцију 620:

01 Приходи из буџета 888,000 888,000
Функција 620: 888,000 0 888,000
Извори финансирања за пројекат 1102-П15:

01 Приходи из буџета 888,000 888,000
Свега за пројекат 1102-П15: 888,000 0 888,000

1102-П16
Пројекат: Пројектно техничка документација за издавање грађевинских 
дозвола и извођење радова и издавање локацијских услова за 
водоснабдевање МЗ Метовница

630 Водоснабдевање
112 424 Специјализоване услуге 350,000 350,000
113 511 Зграде и грађевински објекти 1,564,000 1,564,000

Извори финансирања за функцију 630:
01 Приходи из буџета 1,914,000 1,914,000

Функција 630: 1,914,000 0 1,914,000
Извори финансирања за Пројекат 1102-П16:

01 Приходи из буџета 1,914,000 1,914,000
Свега за Пројекат 1102-П16: 1,914,000 0 1,914,000

1102-П17
Пројекат: Пројектно техничка документација за издавање грађевинских 
дозвола и извођење радова и издавање локацијских услова за 
водоснабдевање МЗ Бучје

630 Водоснабдевање
114 424 Специјализоване услуге 500,000 500,000
115 511 Зграде и грађевински објекти 900,000 900,000

Извори финансирања за функцију 630:
01 Приходи из буџета 1,400,000 1,400,000

Функција 630: 1,400,000 0 1,400,000
Извори финансирања за Пројекат 1102-П17:

01 Приходи из буџета 1,400,000 1,400,000
Свега за Пројекат 1102-П17: 1,400,000 0 1,400,000
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1102-П18 Пројекат: Инвестиционо улагање за крак водоводне мреже према реону 
"Вашариште", водоснабдевање насеља "Рудине" МЗ Брестовац

630 Водоснабдевање
116 424 Специјализоване услуге 172,800 172,800
117 511 Зграде и грађевински објекти 3,000,000 3,000,000

Извори финансирања за функцију 630:
01 Приходи из буџета 3,172,800 3,172,800

Функција 630: 3,172,800 0 3,172,800
Извори финансирања за Пројекат 1102-П18:

01 Приходи из буџета 3,172,800 3,172,800
Свега за Пројекат 1102-П18: 3,172,800 0 3,172,800

1102-П19 Пројекат: Завршетак изградње водоводне мреже МЗ Лука са озакоњењем

630 Водоснабдевање
118 424 Специјализоване услуге 1,140,000 1,140,000
119 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 240,000 240,000
120 511 Зграде и грађевински објекти 1,307,839 1,307,839

Извори финансирања за функцију 630:
01 Приходи из буџета 2,687,839 2,687,839

Функција 630: 2,687,839 0 2,687,839
Извори финансирања за Пројекат 1102-П19:

01 Приходи из буџета 2,687,839 2,687,839
Свега за Пројекат 1102-П19: 2,687,839 0 2,687,839

1102-П20 Пројекат: Уређење пијаце Бор

620 Развој заједнице
121 425 Текуће поправке и одржавање 2,896,440 2,896,440
122 511 Зграде и грађевински објекти 4,560,000 4,560,000

Извори финансирања за функцију 620:
01 Приходи из буџета 7,456,440 7,456,440

Функција 620: 7,456,440 0 7,456,440
Извори финансирања за Пројекат 1102-П20:

01 Приходи из буџета 7,456,440 7,456,440
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Свега за Пројекат 1102-П20: 7,456,440 0 7,456,440

Извори финансирања за Програм 2:
01 Приходи из буџета 351,869,079 351,869,079
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,548,838 1,548,838

Свега за Програм 2: 353,417,917 0 353,417,917

1501 ПРОГРАМ 3:ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

411 Општи економски и комерцијални послови

123 451 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама                                                             5,083,000 5,083,000

Извори финансирања за функцију 411:
01 Приходи из буџета 5,083,000 5,083,000

Функција 411: 5,083,000 0 5,083,000
Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:

01 Приходи из буџета 5,083,000 5,083,000
Свега за Програмску активност 1501-0001: 5,083,000 0 5,083,000

1501-0002 ПА-Мере активне политике запошљавања
412 Општи послови по питању рада

124 464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 10,000,000 10,000,000

Извори финансирања за функцију 412:
01 Приходи из буџета 10,000,000 10,000,000

Функција 412: 10,000,000 0 10,000,000
Извори финансирања за Програмску активност 1501-0002:

01 Приходи из буџета 10,000,000 10,000,000
Свега за програмску активност 1501-0002: 10,000,000 0 10,000,000
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1501-П1 Пројекат: Јавни радови
412 Општи послови по питању рада

125 464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 10,000,000 10,000,000

Извори финансирања за функцију 412:
01 Приходи из буџета 10,000,000 10,000,000

Функција 412: 10,000,000 0 10,000,000
Извори финансирања за Пројекат 1501-П1:

01 Приходи из буџета 10,000,000 10,000,000
Извори финансирања за Пројекат 1501-П1: 10,000,000 0 10,000,000

1501-П2 Пројекат: Стручна пракса
412 Општи послови по питању рада

126 464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања - јавни радови 10,000,000 10,000,000
Извори финансирања за функцију 412:

01 Приходи из буџета 10,000,000 10,000,000
Функција 412: 10,000,000 0 10,000,000
Извори финансирања за Пројекат 1501-П2:

01 Приходи из буџета 10,000,000 10,000,000
Извори финансирања за Пројекат 1501-П2: 10,000,000 0 10,000,000

Извори финансирања за Програм 3:
01 Приходи из буџета 35,083,000 35,083,000

Свега за Програм 3: 35,083,000 0 35,083,000

1502 ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА
1502-0001 Управљањем развојем туризма

473 Туризам
127 425 Текуће поправке и одржавање 2,577,072 2,577,072
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128 451 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама                                                               34,000,000 34,000,000

129 481 Дотације невладиним организацијама 500,000 500,000
Извори финансирања за функцију 473:

01 Приходи из буџета 37,077,072 37,077,072
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0

Функција 473: 37,077,072 0 37,077,072
Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:

01 Приходи из буџета 37,077,072 37,077,072
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0 0

Свега за Програмску активност 1502-0001: 37,077,072 0 37,077,072

1502-П1 Пројекат:  ЈП "Борски туристички центар" у ликвидацији
473 Туризам

130 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама                                                                500,000 500,000
Извори финансирања за функцију 473:

01 Приходи из буџета 500,000 500,000
Функција 473: 500,000 0 500,000
Извори финансирања за пројекат 1502-П1:

01 Приходи из буџета 500,000 500,000
Свега за пројекат 1502-П1: 500,000 0 500,000

1502-П2 Пројекат: Осветљење саобраћајнице до кампа - Борско језеро

640 Улична расвета
131 511 Зграде и грађевински објекти 3,183,720 3,183,720

Извори финансирања за функцију 640:
01 Приходи из буџета 3,183,720 3,183,720

Функција 640: 3,183,720 0 3,183,720
Извори финансирања за Пројекат 1502-П2:

01 Приходи из буџета 3,183,720 3,183,720
Свега за Пројекат 1502-П2: 3,183,720 0 3,183,720
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1502-П3 Пројекат: Асфалтирање пешачке стазе - Борско језеро

451 Друмски саобраћај
132 424 Специјализоване услуге 2,160,000 2,160,000
133 425 Текуће поправке и одржавање 4,706,520 4,706,520
134 541 Земљиште 4,100,000 4,100,000

Извори финансирања за функцију 451:
01 Приходи из буџета 10,966,520 10,966,520

Функција 451: 10,966,520 0 10,966,520
Извори финансирања за Пројекат 1502-П3:

01 Приходи из буџета 10,966,520 10,966,520
Свега за Пројекат 1502-П3: 10,966,520 0 10,966,520

1502-П4
Пројекат: Пројектно техничка документација са снимањем и добијањем 
грађевинске дозволе за фекалну канализацију (део насеља) - Борско 
језеро

451 Друмски саобраћај
135 511 Зграде и грађевински објекти 700,000 700,000

Извори финансирања за функцију 451:
01 Приходи из буџета 700,000 700,000

Функција 451: 700,000 0 700,000
Извори финансирања за Пројекат 1502-П4:

01 Приходи из буџета 700,000 700,000
Свега за Пројекат 1502-П4: 700,000 0 700,000

1502-П5
Пројекат: Пројектно техничка документација са снимањем за 
водоснабдевање и добијање грађевинске дозволе (насеље са друге стране 
језера)  - Борско језеро

630 Водоснабдевање
136 511 Зграде и грађевински објекти 2,000,000 2,000,000

Извори финансирања за функцију 630:
01 Приходи из буџета 2,000,000 2,000,000

Функција 630: 2,000,000 0 2,000,000
Извори финансирања за Пројекат 1502-П5:

01 Приходи из буџета 2,000,000 2,000,000
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Свега за Пројекат 1502-П5: 2,000,000 0 2,000,000

Извори финансирања за Програм 4:
01 Приходи из буџета 54,427,312 54,427,312
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Свега за Програм 4: 54,427,312 0 54,427,312

ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

451 Друмски саобраћај
137 424 Специјализоване услуге 1,000,000 1,000,000
138 425 Текуће поправке и одржавање 71,180,316 71,180,316
139 426 Материјал 8,058,200 8,058,200
140 444 Пратећи трошкови задуживања 1,000,000 1,000,000
141 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 2,500,000 2,500,000
142 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 5,000,000 5,000,000

Извори финансирања за функцију 451:
01 Приходи из буџета 85,011,140 85,011,140
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3,727,376 3,727,376

Функција 451: 88,738,516 0 88,738,516
Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:

01 Приходи из буџета 85,011,140 85,011,140
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3,727,376 3,727,376

Свега за програмску активност 0701-0002: 88,738,516 0 88,738,516

0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника
451 Друмски саобраћај

143 444 Пратећи трошкови задуживања 400,000 400,000
144 454 Субвнције јавном линијском саобраћају и за ђачки превоз 164,749,092 164,749,092
145 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 500,000 500,000

Извори финансирања за функцију 451:
01 Приходи из буџета 165,649,092 165,649,092
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Функција 451: 165,649,092 0 165,649,092
Извори финансирања за програмску активност 0701-0004:

01 Приходи из буџета 165,649,092 165,649,092
Свега за програмску активност 0701-0004: 165,649,092 0 165,649,092

0701-П1 Пројекат:  Санација моста преко Рукјавице МЗ Слатина са пројектно 
техничком документацијом

451 Друмски саобраћај
146 511 Зграде и грађевински објекти 704,820 704,820

Извори финансирања за функцију 451:
01 Приходи из буџета 704,820 704,820
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0

Функција 451: 704,820 0 704,820
Извори финансирања за пројекат 0701-П1:

01 Приходи из буџета 704,820 704,820
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Свега за пројекат 0701-П1: 704,820 0 704,820

0701-П2 Пројекат: ЈП "Дирекција за изградњу Бора" у ликвидацији
451 Друмски саобраћај

147 423 Услуге по уговору 500,000 500,000
148 444 Пратећи трошкови задуживања 5,000,000 5,000,000
149 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 100,000 100,000

Извори финансирања за функцију 451:
01 Приходи из буџета 5,600,000 5,600,000

Функција 451: 5,600,000 0 5,600,000
Извори финансирања за Пројекат 0701-П2:

01 Приходи из буџета 5,600,000 5,600,000
Свега за Пројекат 0701-П2: 5,600,000 0 5,600,000

0701-П3 Пројекат: Унапређење безбедности саобраћаја у 2018. години
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360 Јавни ред и безбедност

150 423 Услуге по уговору 500,000 500,000
151 424 Специјализоване услуге 500,000 500,000
152 425 Текуће поправке и одржавање 560,000 560,000
153 426 Материјал 100,000 100,000
154 512 Машине и опрема-саобраћај 540,000 540,000

Извори финансирања за функцију 360:
01 Приходи из буџета 200,000 200,000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2,000,000 2,000,000

Функција 360: 2,200,000 0 2,200,000
Извори финансирања за пројекат 0701-П3:

01 Приходи из буџета 200,000 200,000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2,000,000 2,000,000

Свега за пројекат 0701-П3: 2,200,000 0 2,200,000

0701-П4 Пројекат:  Пројектно техничка документација за изградњу пута Доња 
Бела Река - Појате

451 Друмски саобраћај
155 511 Зграде и грађевински објекти 1,000,000 1,000,000

Извори финансирања за функцију 451:
01 Приходи из буџета 1,000,000 1,000,000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0

Функција 451: 1,000,000 0 1,000,000
Извори финансирања за пројекат 0701-П4:

01 Приходи из буџета 1,000,000 1,000,000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Свега за пројекат 0701-П4: 1,000,000 0 1,000,000

Извори финансирања за Програм 7:
01 Приходи из буџета 258,165,052 258,165,052
07 Трансфери од другог нивоа власти 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 5,727,376 0 5,727,376
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Свега за Програм 7: 263,892,428 0 263,892,428

2001 ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

2001-П1 Пројекат: Реконструкција локала у улици Д.Р.Бобија у цињу формирања 
функционалне целине за предшколско образовање у Бору

620 Развој заједнице
156 511 Зграде и грађевински објекти 18,091,872 18,091,872

Извори финансирања за функцију 620:
01 Приходи из буџета 18,091,872 18,091,872
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

Функција 620: 18,091,872 0 18,091,872
Извори финансирања за Пројекат 2001-П1:

01 Приходи из буџета 18,091,872 18,091,872
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Свега за Пројекат 2001-П1: 18,091,872 0 18,091,872

2001-П2 Пројекат: Израда ограда Предшколске установе "Бамби"
620 Развој заједнице

157 511 Зграде и грађевински објекти 5,000,000 5,000,000
Извори финансирања за функцију 620:

01 Приходи из буџета 5,000,000 5,000,000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

Функција 620: 5,000,000 0 5,000,000
Извори финансирања за Пројекат 2001-П2:

01 Приходи из буџета 5,000,000 5,000,000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Свега за Пројекат 2001-П2: 5,000,000 0 5,000,000
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2001-П3
Пројекат: Реконструкција секундарне топловодне мреже Предшколске 
установе "Бамби" --обданиште Бамби, са пројектно техничком 
документацијом

436 Остала енергија
158 511 Зграде и грађевински објекти 3,229,020 3,229,020

Извори финансирања за функцију 436:
01 Приходи из буџета 3,229,020 3,229,020
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

Функција 436: 3,229,020 0 3,229,020
Извори финансирања за Пројекат 2001-П3:

01 Приходи из буџета 3,229,020 3,229,020
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Свега за Пројекат 2001-П3: 3,229,020 0 3,229,020

Извори финансирања за Програм 8:
01 Приходи из буџета 26,320,892 26,320,892

Свега за Програм 8: 26,320,892 0 26,320,892

2002 ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
2002-0001 Функционисање основних школа

912 Основно образовање
159 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 87,239,791 87,239,791
160 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 1,600,000 1,600,000

Извори финансирања за функцију 912:
01 Приходи из буџета 88,839,791 88,839,791

Функција 912: 88,839,791 0 88,839,791
Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:

01 Приходи из буџета 88,839,791 88,839,791
Свега за програмску активност 2002-0001: 88,839,791 0 88,839,791
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Основно образовање

161 423 Услуге по уговору 1,350,000 1,350,000

Извори финансирања за функцију 912:
01 Приходи из буџета 1,350,000 1,350,000

Функција 912: 1,350,000 0 1,350,000
Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:

01 Приходи из буџета 1,350,000 1,350,000
Свега за програмску активност 2002-0001: 1,350,000 0 1,350,000

2002-П1 Пројекат: Санација спортског терена ОШ "Душан Радовић"

860 Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту
162 425 Текуће поправке и одржавање 3,222,000 3,222,000

Извори финансирања за функцију 860:
01 Приходи из буџета 3,222,000 3,222,000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

Функција 912: 3,222,000 0 3,222,000
Извори финансирања за Пројекат 2002-П1:

01 Приходи из буџета 3,222,000 3,222,000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Свега за Пројекат 2002-П1: 3,222,000 0 3,222,000

2002-П2 Пројекат: Санација кошаркашког игралишта ОШ "Душан Радовић"

860 Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту
163 425 Текуће поправке и одржавање 623,760 623,760

Извори финансирања за функцију 860:
01 Приходи из буџета 623,760 623,760
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

Функција 912: 623,760 0 623,760
Извори финансирања за Пројекат 2002-П2:

01 Приходи из буџета 623,760 623,760
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0
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Свега за Пројекат 2002-П2: 623,760 0 623,760

2002-П3 Пројекат: Израда оградe OШ "Душан Радовић"
620 Развој заједнице

164 511 Зграде и грађевински објекти 2,099,548 2,099,548
Извори финансирања за функцију 620:

01 Приходи из буџета 2,099,548 2,099,548
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

Функција 620: 2,099,548 0 2,099,548
Извори финансирања за Пројекат 2002-П3:

01 Приходи из буџета 2,099,548 2,099,548
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Свега за Пројекат 2002-П3: 2,099,548 0 2,099,548

2002-П4 Пројекат: Израда оградe OШ "3.октобар"
620 Развој заједнице

165 511 Зграде и грађевински објекти 1,597,332 1,597,332
Извори финансирања за функцију 620:

01 Приходи из буџета 1,597,332 1,597,332
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

Функција 620: 1,597,332 0 1,597,332
Извори финансирања за Пројекат 2002-П4:

01 Приходи из буџета 1,597,332 1,597,332
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Свега за Пројекат 2002-П4: 1,597,332 0 1,597,332

2002-П5 Пројекат:  Текуће одржавање подова ОШ Ђура Јакшић Велики Кривељ, 
подручно одељење Бучје

912 Основно образовање
166 425 Текуће поправке и одржавање 1,008,780 1,008,780

Извори финансирања за функцију 451:
01 Приходи из буџета 1,008,780 1,008,780
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0
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Функција 451: 1,008,780 0 1,008,780
Извори финансирања за пројекат 2002-П5:

01 Приходи из буџета 1,008,780 1,008,780
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Свега за пројекат 2002-П5: 1,008,780 0 1,008,780

2002-П6 Пројекат:  Текуће одржавање платоа испред школе ОШ Ђура Јакшић 
Велики Кривељ, подручно одељење Бучје

620 Развој заједнице
167 425 Текуће поправке и одржавање 1,545,216 1,545,216

Извори финансирања за функцију 620:
01 Приходи из буџета 1,545,216 1,545,216
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0

Функција 620: 1,545,216 0 1,545,216
Извори финансирања за пројекат 2002-П6:

01 Приходи из буџета 1,545,216 1,545,216
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Свега за пројекат 2002-П6: 1,545,216 0 1,545,216

Извори финансирања за Програм 9:
01 Приходи из буџета 100,286,427 100,286,427

Свега за Програм 9: 100,286,427 0 100,286,427

2003 ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
2003-0001 Функционисање средњих школа

920 Средње образовање
168 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 38,043,000 38,043,000
169 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 1,200,000 1,200,000

Извори финансирања за функцију 920:
01 Приходи из буџета 39,243,000 39,243,000

Функција 920: 39,243,000 0 39,243,000
Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:
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01 Приходи из буџета 39,243,000 39,243,000

Свега за програмску активност 2003-0001: 39,243,000 0 39,243,000

Средње образовање

170 423 Услуге по уговору 300,000 300,000

Извори финансирања за функцију 920:
01 Приходи из буџета 300,000 300,000

Функција 920: 300,000 0 300,000
Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:

01 Приходи из буџета 300,000 300,000
Свега за програмску активност 2003-0001: 300,000 0 300,000

Извори финансирања за Програм 10:
01 Приходи из буџета 39,543,000 39,543,000

Свега за Програм 10: 39,543,000 0 39,543,000

0901 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА
0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи

070 Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту
171 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 14,373,018 14,373,018
172 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 50,000 50,000

Извори финансирања за функцију 070:
01 Приходи из буџета 14,423,018 14,423,018

Функција 070: 14,423,018 0 14,423,018
Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:

01 Приходи из буџета 14,423,018 14,423,018
Свега за Програмску активност 0901-0001: 14,423,018 0 14,423,018
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Социјална помоћ 
Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту

173 421 Стални трошкови 50,000 50,000
174 444 Пратећи трошкови задуживања 30,000 30,000
175 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 19,035,000 19,035,000

Извори финансирања за функцију 070:
01 Приходи из буџета 7,190,000 7,190,000
07 Трансфери од другог нивоа власти 11,925,000 11,925,000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Функција 070: 19,115,000 0 19,115,000
Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:

01 Приходи из буџета 7,190,000 7,190,000
07 Трансфери од другог нивоа власти 11,925,000 0 11,925,000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0 0

Свега за програмску активност 0901-0001: 19,115,000 0 19,115,000

Социјална помоћ 
Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту

176 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 19,800,000 19,800,000
Извори финансирања за функцију 070:

01 Приходи из буџета 19,800,000 19,800,000
Функција 070: 19,800,000 0 0
Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:

01 Приходи из буџета 19,800,000 19,800,000
Свега за програмску активност 0901-0001: 19,800,000 0 0

090 Социјална заштита некласификована на другом месту
177 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 7,800,000 7,800,000

Извори финансирања за функцију 090:
01 Приходи из буџета 7,800,000 7,800,000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0
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Функција 090: 7,800,000 0 7,800,000
Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:

01 Приходи из буџета 7,800,000 7,800,000
Свега за програмску активност 0901-0001: 7,800,000 0 0

0901-0003 Дневне услуге у заједници
010 Болест и инвалидност

178 481 Дотације невладиним организацијама 200,000 200,000
Извори финансирања за функцију 010:

01 Приходи из буџета 200,000 200,000
Функција 010: 200,000 0 200,000
Извори финансирања за програмску активност 0901-0003:

01 Приходи из буџета 200,000 200,000
Свега за програмску активност 0901-0003: 200,000 0 200,000

0901-0004 Саветодавно терапијске и социјално едукативне услуге
090 Социјална заштита некласификована на другом месту

179 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 13,085,518 13,085,518

180 481 Дотације невладиним организацијама 2,000,000 2,000,000

Извори финансирања за функцију 090:
01 Приходи из буџета 15,085,518 15,085,518
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0

Функција 090: 15,085,518 0 15,085,518
Извори финансирања за Програмску активност 0901-0004:

01 Приходи из буџета 15,085,518 15,085,518
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Свега за Програмску активност 0901-0004: 15,085,518 0 15,085,518

0901-0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
010 Болест и инвалидност

181 481 Дотације невладиним организацијама 425,000 425,000
Извори финансирања за функцију 010:

01 Приходи из буџета 425,000 425,000
Функција 010: 425,000 0 425,000
Извори финансирања за програмску активност 0901-0005:

01 Приходи из буџета 425,000 425,000
Свега за програмску активност 0901-0005: 425,000 0 425,000

0901-0006 Подршка деци и породицама са децом
040 Породица и деца

182 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 78,002,165 78,002,165
Извори финансирања за функцију 040:

01 Приходи из буџета 78,002,165 78,002,165
Функција 040: 78,002,165 0 78,002,165
Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:

01 Приходи из буџета 78,002,165 78,002,165
Свега за Програмску активност 0901-0006: 78,002,165 0 78,002,165

Извори финансирања за Програм 11:
01 Приходи из буџета 142,925,701 142,925,701
07 Трансфери од другог нивоа власти 11,925,000 0 11,925,000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0 0

Свега за Програм 11: 154,850,701 0 154,850,701

1801 ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите 

721 Опште медицинске услуге
183 444 Пратећи трошкови задуживања 2,250,000 2,250,000
184 464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 3,887,700 3,887,700
185 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 45,000,000 45,000,000

Извори финансирања за функцију 721:
01 Приходи из буџета 51,137,700 51,137,700
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Функција 721: 51,137,700 0 51,137,700
Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:

01 Приходи из буџета 51,137,700 51,137,700
Свега за Програмску активност 1801-0001: 51,137,700 0 51,137,700

1801-0002 Мртвозорство
721 Опште медицинске услуге

186 424 Специјализоване услуге 626,000 626,000
Извори финансирања за функцију 721:

01 Приходи из буџета 626,000 626,000
Функција 721: 626,000 0 626,000
Извори финансирања за Програмску активност 1801-0002:

01 Приходи из буџета 626,000 626,000
Свега за Програмску активност 1801-0002: 626,000 0 626,000

1801-0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље

740 Услуге јавног здравства
187 424 Специјализоване услуге 11,910,000 11,910,000

Извори финансирања за функцију 740:
01 Приходи из буџета 11,910,000 11,910,000

Функција 740: 11,910,000 0 11,910,000
Извори финансирања за Програмску активност 1801-0003:

01 Приходи из буџета 11,910,000 11,910,000
Свега за Програмску активност 1801-0003: 11,910,000 0 11,910,000

Извори финансирања за Програм 12:
01 Приходи из буџета 63,673,700 63,673,700
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Свега за Програм 12: 63,673,700 0 63,673,700

1201 ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
1201-0001 Функционисање локалних установа културе

820 Услуге културе
188 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 4,109,410 4,109,410
189 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 80,000 80,000

Извори финансирања за функцију 820:
01 Приходи из буџета 4,189,410 4,189,410

Функција 820: 4,189,410 0 4,189,410
Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:

01 Приходи из буџета 4,189,410 4,189,410
Свега за програмску активност 1201-0001: 4,189,410 0 4,189,410

1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
820 Услуге културе

190 481 Дотације осталим невладиним организацијама и удружењима 1,500,000 1,500,000
Извори финансирања за функцију 820:

01 Приходи из буџета 1,500,000 1,500,000
Функција 820: 1,500,000 0 1,500,000
Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:

01 Приходи из буџета 1,500,000 1,500,000
Свега за програмску активност 1201-0002: 1,500,000 0 1,500,000

1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског 
наслеђа

840 Верске и остале услуге заједници
191 481 Дотације невладиним организацијама 1,000,000 1,000,000

Извори финансирања за функцију 840:
01 Приходи из буџета 1,000,000 1,000,000

Функција 840: 1,000,000 0 1,000,000
Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:

01 Приходи из буџета 1,000,000 1,000,000
Свега за програмску активност 1201-0003: 1,000,000 0 1,000,000
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1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног 
информисања

820 Услуге културе
192 423 Услуге по уговору 5,800,000 5,800,000

Извори финансирања за функцију 820:
01 Приходи из буџета 5,800,000 5,800,000

Функција 820: 5,800,000 0 5,800,000
Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:

01 Приходи из буџета 5,800,000 5,800,000
Свега за програмску активност 1201-0004: 5,800,000 0 5,800,000

1201-П1 Пројекат: Текуће одржавање ходника и сале у Дому културе МЗ 
Шарбановац

620 Развој заједнице
193 425 Текуће поправке и одржавање 307,920 307,920

Извори финансирања за функцију 620:
01 Приходи из буџета 307,920 307,920
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0

Функција 620: 307,920 0 307,920
Извори финансирања за Пројекат 1201-П1:

01 Приходи из буџета 307,920 307,920
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Свега за Пројекат 1201-П1: 307,920 0 307,920

1201-П2 Пројекат: Инвестиционо одржавање дворане са бином у Дому културе МЗ 
Горњане

620 Развој заједнице
194 511 Зграде и грађевински објекти 1,597,632 1,597,632

Извори финансирања за функцију 620:
01 Приходи из буџета 1,597,632 1,597,632
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0

Функција 620: 1,597,632 0 1,597,632
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Извори финансирања за Пројекат 1201-П2:

01 Приходи из буџета 1,597,632 1,597,632
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Свега за Пројекат 1201-П2: 1,597,632 0 1,597,632

Извори финансирања за Програм 13:
01 Приходи из буџета 14,394,962 14,394,962

Свега за Програм 13: 14,394,962 0 14,394,962

1301 ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

860 Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту
195 481 Дотације невладиним организацијама 25,000,000 25,000,000

Извори финансирања за функцију 860:
01 Приходи из буџета 25,000,000 25,000,000

Функција 860: 25,000,000 0 25,000,000
Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:

01 Приходи из буџета 25,000,000 25,000,000
Свега за Програмску активност 1301-0001: 25,000,000 0 25,000,000

1301-П1 Пројекат: Завршни радови на спортским теренима МЗ Злот 

860 Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту
196 425 Текуће поправке и одржавање 1,171,680 1,171,680

Извори финансирања за функцију 860:
01 Приходи из буџета 1,171,680 1,171,680

Функција 860: 1,171,680 0 1,171,680
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Извори финансирања за Проjeкат 1301-П1:

01 Приходи из буџета 1,171,680 1,171,680
Свега за Пројекат 1301-П1: 1,171,680 0 1,171,680

1301-П2 Пројекат: Јавна установа Спортски центар у ликвидацији

810 Услуге рекреације и спорта

197 451 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима 1,297,035 1,297,035
0

Извори финансирања за функцију 810:
01 Приходи из буџета 1,297,035 1,297,035

Функција 810: 1,297,035 0 1,297,035
Извори финансирања за Пројекат 1301-П2:

01 Приходи из буџета 1,297,035 1,297,035
Свега за Пројекат 1301-П2: 1,297,035 0 1,297,035

1301-П3 Пројекат: Уређење простора - спортски реквизити иза Установе 
Спортски центар Бор

860 Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту
198 426 Материјал 766,800 766,800

Извори финансирања за функцију 860:
01 Приходи из буџета 766,800 766,800

Функција 860: 766,800 0 766,800
Извори финансирања за Пројекат 1301-П3:

01 Приходи из буџета 766,800 766,800
Свега за Пројекат 1301-П3: 766,800 0 766,800

1301-П4 Пројекат: Санација дечијег игралишта са спортским реквизитима на III 
км
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860 Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту

199 425 Текуће поправке и одржавање 649,080 649,080
Извори финансирања за функцију 860:

01 Приходи из буџета 649,080 649,080
Функција 860: 649,080 0 649,080
Извори финансирања за Пројекат 1301-П4:

01 Приходи из буџета 649,080 649,080
Свега за Пројекат 1301-П4: 649,080 0 649,080

Извори финансирања за Програм 14:
01 Приходи из буџета 28,884,595 28,884,595

Свега за Програм 14: 28,884,595 0 28,884,595

0602 ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина

130 Опште јавне услуге
200 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 107,640,828 107,640,828
201 412 Социјални доприноси на терет послодавца 19,267,704 19,267,704
202 414 Социјална давања запосленима 1,300,000 1,300,000
203 415 Накнаде трошкова за запослене 4,497,000 4,497,000
204 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,445,900 1,445,900
205 421 Стални трошкови 16,157,000 16,157,000
206 422 Трошкови путовања 380,000 380,000
207 423 Услуге по уговору 29,081,000 29,081,000
208 424 Специјализоване услуге 5,275,000 5,275,000
209 425 Текуће поправке и одржавање 7,405,000 7,405,000
210 426 Материјал 11,627,225 11,627,225
211 444 Пратећи трошкови задуживања 360,000 360,000
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212 465 Остале дотације и трансфери 11,040,962 11,040,962
213 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 5,200,000 5,200,000
214 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 300,000 300,000
215 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода 

или других природних узрока
1,000 1,000

216 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 1,000 1,000
217 512 Машине и опрема 4,168,000 4,168,000
218 515 Нематеријална имовина 1,200,000 1,200,000

Извори финансирања за функцију 130:
01 Приходи из буџета 226,347,619 226,347,619
07 Трансфери од другог нивоа власти 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Функција 130: 226,347,619 0 226,347,619
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:

01 Приходи из буџета 226,347,619 226,347,619
07 Трансфери од другог нивоа власти 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Свега за Програмску активност 0602-0001: 226,347,619 0 226,347,619

0602-0003 Сервисирање јавног дуга
170 Управљање јавним дугом

219 441 Отплата домаћих камата 10,101 10,101
220 444 Пратећи трошкови задуживања 2,000 2,000
221 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 655,624 655,624

Извори финансирања за функцију 170:
01 Приходи из буџета 667,725 667,725

Функција 170: 667,725 0 667,725
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:

01 Приходи из буџета 667,725 667,725
Свега за Програмску активност 0602-0003: 667,725 0 667,725

0602-0007 Функционисање националних савета националних мањина
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160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

222 424 Специјализоване услуге 500,000 500,000

223 481 Дотације невладиним организацијама 500,000 500,000

Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета 1,000,000 1,000,000

Функција 160: 1,000,000 0 1,000,000
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0007:

01 Приходи из буџета 1,000,000 1,000,000
Свега за Програмску активност 0602-0007: 1,000,000 0 1,000,000

0602-0009 Текућа буџетска резерва
160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

224 49912 Текућа резерва 5,000,000 5,000,000
Извори финансирања за функцију 160:

01 Приходи из буџета 5,000,000 5,000,000
Функција 160: 5,000,000 5,000,000
Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:

01 Приходи из буџета 5,000,000 5,000,000
Свега за програмску активност 0602-0009: 5,000,000 5,000,000

0602-0010 Стална буџетска резерва
160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

225 49911 Стална резерва 2,217,155 2,217,155
Извори финансирања за функцију 160:

01 Приходи из буџета 2,217,155 2,217,155
Функција 160: 2,217,155 2,217,155
Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:

01 Приходи из буџета 2,217,155 2,217,155
Свега за програмску активност 0602-0010: 2,217,155 2,217,155
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0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама
220 Цивилна заштита

226 423 Услуге по уговору 100,000 100,000
227 424 Специјализоване услуге 1,350,000 1,350,000
228 426 Материјал 1,600,000 1,600,000
229 513 Остале некретнине и опрема 1,500,000 1,500,000

Извори финансирања за функцију 220:
01 Приходи из буџета 4,550,000 4,550,000

Функција 220: 4,550,000 4,550,000
Извори финансирања за програмску активност 0602-0014:

01 Приходи из буџета 4,550,000 4,550,000
Свега за програмску активност 0602-0014: 4,550,000 4,550,000

Извори финансирања за Програм 15:
01 Приходи из буџета 239,782,499 239,782,499
07 Трансфери од другог нивоа власти 0 0
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 0 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0 0

Свега за Програм 15: 239,782,499 0 239,782,499

0501 ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

0501-П1 Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности - Замена столарије Дома 
културе - просторије Музеја рударства и металургије

430 Гориво и енергија
230 511 Зграде и грађевински објекти 997,200 997,200

Извори финансирања за функцију 430:
01 Приходи из буџета 997,200 997,200
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0

Функција 430: 997,200 0 997,200
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Извори финансирања за Пројекат 0501-П1:

01 Приходи из буџета 997,200 997,200
07 Трансфери од другог нивоа власти 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Свега за Пројекат 0501-П1: 997,200 0 997,200

0501-П2 Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности - Текуће одржавање 
фасаде ОШ "Вук Караџић"

430 Гориво и енергија
231 425 Текуће поправке и одржавање 8,702,400 8,702,400

Извори финансирања за функцију 430:
01 Приходи из буџета 8,702,400 8,702,400
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0

Функција 430: 8,702,400 0 8,702,400
Извори финансирања за Пројекат 0501-П2:

01 Приходи из буџета 8,702,400 8,702,400
07 Трансфери од другог нивоа власти 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Свега за Пројекат 0501-П2: 8,702,400 0 8,702,400

0501-П3 Пројекат: Инвестиционо одржавање фасаде зграде Општинске управе

430 Гориво и енергија
232 425 Текуће поправке и одржавање 934,056 934,056

Извори финансирања за функцију 430:
01 Приходи из буџета 934,056 934,056
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0

Функција 430: 934,056 0 934,056
Извори финансирања за Пројекат 0501-П3:

01 Приходи из буџета 934,056 934,056
07 Трансфери од другог нивоа власти 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Свега за Пројекат 0501-П3: 934,056 0 934,056
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0501-П4 Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности - Инвестиционо 
одржавање крова Техничке школе

430 Гориво и енергија
233 511 Зграде и грађевински објекти 7,670,280 7,670,280

Извори финансирања за функцију 430:
01 Приходи из буџета 7,670,280 7,670,280
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0

Функција 430: 7,670,280 0 7,670,280
Извори финансирања за Пројекат 0501-П4:

01 Приходи из буџета 7,670,280 7,670,280
07 Трансфери од другог нивоа власти 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Свега за Пројекат 0501-П4: 7,670,280 0 7,670,280

0501-П5 Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности - Инвестиционо 
одржавање крова фискултурне сале ОШ "Ђура Јакшић" Кривељ

430 Гориво и енергија
234 511 Зграде и грађевински објекти 4,035,072 4,035,072

Извори финансирања за функцију 430:
01 Приходи из буџета 4,035,072 4,035,072
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0

Функција 430: 4,035,072 0 4,035,072
Извори финансирања за Пројекат 0501-П5:

01 Приходи из буџета 4,035,072 4,035,072
07 Трансфери од другог нивоа власти 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Свега за Пројекат 0501-П5: 4,035,072 0 4,035,072

0501-П6
Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности - Инвестиционо 
одржавање крова Дома културе - просторије Музеја рударства и 
металургије

430 Гориво и енергија
235 425 Текуће поправке и одржавање 1,817,940 1,817,940

Извори финансирања за функцију 430:
01 Приходи из буџета 1,817,940 1,817,940

97



Ра
зд

ео

Гл
ав

а

П
ро

гр
ам

-
ск

а 
К

ла
си

ф
.

Ф
ун

кц
иј

а

П
оз

иц
иј

а

Е
ко

но
м

. 
К

ла
си

ф
.

Опис Средства из 
буџета

Средства из 
осталих 
извора

Укупна јавна 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0

Функција 430: 1,817,940 0 1,817,940
Извори финансирања за Пројекат 0501-П6:

01 Приходи из буџета 1,817,940 1,817,940
07 Трансфери од другог нивоа власти 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Свега за Пројекат 0501-П6: 1,817,940 0 1,817,940

0501-П7
Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности -Текуће одржавање 
кровног покривача фискултурне сале ОШ "Станоје Миљковић" 
Брестовац

430 Гориво и енергија
236 425 Текуће поправке и одржавање 451,260 451,260

Извори финансирања за функцију 430:
01 Приходи из буџета 451,260 451,260
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0

Функција 430: 451,260 0 451,260
Извори финансирања за Пројекат 0501-П7:

01 Приходи из буџета 451,260 451,260
07 Трансфери од другог нивоа власти 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Свега за Пројекат 0501-П7: 451,260 0 451,260

0501-П8 Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности - Инвестиционо 
одржавање фасаде Дома културе МЗ Горњане

430 Гориво и енергија
237 425 Текуће поправке и одржавање 2,609,400 2,609,400

Извори финансирања за функцију 430:
01 Приходи из буџета 2,609,400 2,609,400
07 Трансфери од другог нивоа власти 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0

Функција 430: 2,609,400 0 2,609,400
Извори финансирања за Пројекат 0501-П8:

01 Приходи из буџета 2,609,400 2,609,400
07 Трансфери од другог нивоа власти 0 0
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13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Свега за Пројекат 0501-П8: 2,609,400 0 2,609,400

0501-П9 Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности - Инвестиционо 
одржавање крова Дома културе МЗ Горњане

430 Гориво и енергија
238 511 Зграде и грађевински објекти 5,071,608 5,071,608

Извори финансирања за функцију 430:
01 Приходи из буџета 5,071,608 5,071,608
07 Трансфери од другог нивоа власти 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0

Функција 430: 5,071,608 0 5,071,608
Извори финансирања за Пројекат 0501-П9:

01 Приходи из буџета 5,071,608 5,071,608
07 Трансфери од другог нивоа власти 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Свега за Пројекат 0501-П9: 5,071,608 0 5,071,608

Извори финансирања за Програм 17:
01 Приходи из буџета 32,289,216 32,289,216
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Свега за Програм 17: 32,289,216 0 32,289,216

Извори финансирања за Главу 5.1:
01 Приходи из буџета 1,428,220,671 0 1,428,220,671
07 Трансфери од другог нивоа власти 11,925,000 0 11,925,000
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 0 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 59,287,603 0 59,287,603

Свега за Главу 5.1: 1,499,433,274 0 1,499,433,274

5 2 УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ
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1201 ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
1201-0001 Функционисање локалних установа културе

820 Услуге културе
239 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 39,386,948 39,386,948
240 412 Социјални доприноси на терет послодавца 7,295,589 7,295,589
241 414 Социјална давања запосленима 1,482,571 53,000 1,535,571
242 415 Накнаде трошкова за запослене 939,780 939,780
243 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,054,230 1,054,230
244 421 Стални трошкови 6,777,700 103,000 6,880,700
245 422 Трошкови путовања 215,000 54,000 269,000
246 423 Услуге по уговору 1,369,000 40,000 1,409,000
247 424 Специјализоване услуге 105,000 105,000
248 425 Текуће поправке и одржавање 2,771,660 2,771,660
249 426 Материјал 1,150,500 44,000 1,194,500
250 444 Пратећи трошкови задуживања 19,000 1,000 20,000
251 465 Остале донације, дотације и трансфери 5,686,229 5,686,229
252 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 92,000 92,000
253 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 3,000 3,000
254 512 Машине и опрема 1,327,870 1,327,870
255 515 Нематеријална имовина 1,630,000 1,630,000

Извори финансирања за функцију 820:
01 Приходи из буџета 71,306,077 71,306,077
04 Сопствени приходи буџетских корисника 243,000 243,000
07 Трансфери од другог нивоа власти 0 52,000 52,000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0 0

Функција 820: 71,306,077 295,000 71,601,077
Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:

01 Приходи из буџета 71,306,077 71,306,077
04 Сопствени приходи буџетских корисника 243,000 243,000
07 Трансфери од другог нивоа власти 0 52,000 52,000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0 0

Свега за програмску активност 1201-0001: 71,306,077 295,000 71,601,077

1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
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820 Услуге културе

256 421 Стални трошкови 1,440,000 1,440,000
257 422 Трошкови путовања 35,000 35,000
258 423 Услуге по уговору 5,177,005 5,177,005
259 424 Специјализоване услуге 6,530,000 6,530,000
260 426 Материјал 1,270,000 1,270,000

Извори финансирања за функцију 820:
01 Приходи из буџета 14,452,005 14,452,005
04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 0
07 Трансфери од другог нивоа власти 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Функција 820: 14,452,005 0 14,452,005
Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:

01 Приходи из буџета 14,452,005 14,452,005
04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 0
07 Трансфери од другог нивоа власти 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Свега за програмску активност 1201-0002: 14,452,005 0 14,452,005

1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског 
наслеђа

820 Услуге културе
261 421 Стални трошкови 1,500 500 2,000
262 422 Трошкови путовања 6,000 6,000
263 423 Услуге по уговору 489,350 489,350
264 424 Специјализоване услуге 54,000 18,000 72,000
265 426 Материјал 131,134 49,720 180,854
266 515 Нематеријална имовина 20,000 20,000

Извори финансирања за функцију 820:
01 Приходи из буџета 701,984 701,984
04 Сопствени приходи буџетских корисника 68,220 68,220
07 Трансфери од другог нивоа власти 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Функција 820: 701,984 68,220 770,204
Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:

01 Приходи из буџета 701,984 701,984
04 Сопствени приходи буџетских корисника 68,220 68,220
07 Трансфери од другог нивоа власти 0 0
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13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Свега за програмску активност 1201-0003: 701,984 68,220 770,204

1201-П3 Пројекат: Библиотека издавач
820 Услуге културе

267 423 Услуге по уговору 490,000 490,000
Извори финансирања за функцију 820:

01 Приходи из буџета 490,000 490,000
04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 0
07 Трансфери од другог нивоа власти 0 0

Функција 820: 490,000 0 490,000
Извори финансирања за пројекат 1201-П3:

01 Приходи из буџета 490,000 490,000
04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 0
07 Трансфери од другог нивоа власти 0 0

Свега за пројекат 1201-П3: 490,000 0 490,000

1201-П4 Пројекат: Улица дечијег осмеха
820 Услуге културе

268 423 Услуге по уговору 37,600 37,600
Извори финансирања за функцију 820:

01 Приходи из буџета 37,600 37,600
Функција 820: 37,600 0 37,600
Извори финансирања за пројекат 1201-П4:

01 Приходи из буџета 37,600 37,600
Свега за пројекат 1201-П4: 37,600 0 37,600

Извори финансирања за Програм 13:
01 Приходи из буџета 86,987,666 86,987,666
04 Сопствени приходи буџетских корисника 311,220 311,220
07 Трансфери од другог нивоа власти 0 52,000 52,000
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буџета

Средства из 
осталих 
извора

Укупна јавна 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0 0

Свега за Програм 13: 86,987,666 363,220 87,350,886

Извори финансирања за Главу 5.2:
01 Приходи из буџета 86,987,666 86,987,666
04 Сопствени приходи буџетских корисника 311,220 311,220
07 Трансфери од другог нивоа власти 0 52,000 52,000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0 0

Свега за Главу 5.2: 86,987,666 363,220 87,350,886

5 3 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА  "БАМБИ"
2001 ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
2001-0001 Функционисање предшколских установа

911 Предшколско образовање
269 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 112,170,912 480,000 112,650,912
270 412 Социјални доприноси на терет послодавца 20,153,850 85,920 20,239,770
271 414 Социјална давања запосленима 1,234,000 4,200,000 5,434,000
272 415 Накнаде трошкова за запослене 3,000,000 3,000,000
273 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,290,000 1,290,000
274 421 Стални трошкови 12,923,000 2,456,500 15,379,500
275 422 Трошкови путовања 345,000 61,000 406,000
276 423 Услуге по уговору 1,040,000 661,000 1,701,000
277 424 Специјализоване услуге 1,399,900 165,000 1,564,900
278 425 Текуће поправке и одржавање 815,700 300,000 1,115,700
279 426 Материјал 19,935,100 8,569,080 28,504,180
280 444 Пратећи трошкови задуживања 20,000 20,000
281 465 Остале донације, дотације и трансфери 11,779,627 11,779,627
282 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 185,000 1,150,000 1,335,000
283 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000 1,000 2,000
284 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 1,000 1,000
285 512 Машине и опрема 1,760,500 1,760,500
286 523 Залихе робе за даљу продају 500,000 500,000

Извори финансирања за функцију 911:
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Опис Средства из 
буџета

Средства из 
осталих 
извора

Укупна јавна 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01 Приходи из буџета 186,294,089 186,294,089
03 Социјални доприноси 4,200,000 4,200,000
04 Сопствени приходи буџетских корисника 7,735,000 7,735,000
07 Трансфери од другог нивоа власти 0 7,740,000 7,740,000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 40,000 40,000
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 500,000 500,000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0
16 Родитељски динар за ваннаставне активности 175,000 175,000

Функција 911: 186,294,089 20,390,000 206,684,089
Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:

01 Приходи из буџета 186,294,089 186,294,089
03 Социјални доприноси 4,200,000 4,200,000
04 Сопствени приходи буџетских корисника 7,735,000 7,735,000
07 Трансфери од другог нивоа власти 0 7,740,000 7,740,000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 40,000 40,000
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 500,000 500,000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0
16 Родитељски динар за ваннаставне активности 175,000 175,000

Свега за програмску активност 2001-0001: 186,294,089 20,390,000 206,684,089

Извори финансирања за Програм 8:
01 Приходи из буџета 186,294,089 186,294,089
03 Социјални доприноси 4,200,000 4,200,000
04 Сопствени приходи буџетских корисника 7,735,000 7,735,000
07 Трансфери од другог нивоа власти 0 7,740,000 7,740,000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 40,000 40,000
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 500,000 500,000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0
16 Родитељски динар за ваннаставне активности 175,000 175,000

Свега за Програм 8: 186,294,089 20,390,000 206,684,089

Извори финансирања за Главу 5.3.:
01 Приходи из буџета 186,294,089 186,294,089
03 Социјални доприноси 4,200,000 4,200,000
04 Сопствени приходи буџетских корисника 7,735,000 7,735,000
07 Трансфери од другог нивоа власти 0 7,740,000 7,740,000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 40,000 40,000
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 500,000 500,000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0
16 Родитељски динар за ваннаставне активности 175,000 175,000

Свега за Главу 5.3.: 186,294,089 20,390,000 206,684,089

5 4 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
0602 ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
0602-0002 Функционисање месних заједница

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;
287 421 Стални трошкови 8,908,160 0 8,908,160
288 423 Услуге по уговору 355,500 0 355,500
289 425 Текуће поправке и одржавање 3,506,100 0 3,506,100
290 426 Материјал 1,059,640 0 1,059,640
291 444 Пратећи трошкови задуживања 78,900 0 78,900
292 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 35,000 0 35,000
293 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 30,000 0 30,000
294 512 Машине и опрема 1,649,000 0 1,649,000

Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета 11,900,329 11,900,329
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3,721,971 3,721,971

Функција 160: 15,622,300 0 15,622,300
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:

01 Приходи из буџета 11,900,329 11,900,329
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3,721,971 3,721,971

Свега за Програмску активност 0602-0002: 15,622,300 0 15,622,300

Извори финансирања за Програм 15:
01 Приходи из буџета 11,900,329 11,900,329
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3,721,971 3,721,971

Свега за Програм 15: 15,622,300 0 15,622,300

Извори финансирања за Главу 5.4.:
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извора

Укупна јавна 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01 Приходи из буџета 11,900,329 11,900,329
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3,721,971 3,721,971

Свега за Главу 5.4: 15,622,300 0 15,622,300

5 5 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА БОР
1502 ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА
1502-0001 Управљањем развојем туризма

473 Туризам
295 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 8,847,535 8,847,535
296 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,785,417 1,785,417
297 414 Социјална давања запосленима 60,000 1,000,000 1,060,000
298 415 Накнаде трошкова за запослене 288,000 288,000
299 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 235,000 235,000
300 421 Стални трошкови 715,000 160,000 875,000
301 422 Трошкови путовања 303,000 303,000
302 423 Услуге по уговору 710,000 710,000
303 425 Текуће поправке и одржавање 110,000 110,000
304 426 Материјал 300,000 300,000
305 444 Пратећи трошкови задуживања 2,000 2,000
306 465 Остале донације, дотације и трансфери 1,075,305 1,075,305
307 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 114,000 114,000
308 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 60,000 60,000
309 512 Машине и опрема 130,000 130,000

Извори финансирања за функцију 473:
01 Приходи из буџета 14,735,257 14,735,257
03 Социјални доприноси 1,000,000 1,000,000
04 Сопствени приходи буџетских корисника 160,000 160,000
07 Трансфери од другог нивоа власти 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0

Функција 473: 14,735,257 1,160,000 15,895,257
Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:

01 Приходи из буџета 14,735,257 14,735,257
03 Социјални доприноси 1,000,000 1,000,000
04 Сопствени приходи буџетских корисника 160,000 160,000
07 Трансфери од другог нивоа власти 0 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Свега за Програмску активност 1502-0001: 14,735,257 1,160,000 15,895,257

1502-0002 Промоција туристичке понуде
473 Туризам

310 423 Услуге по уговору 800,000 800,000
311 424 Специјализоване услуге 50,000 50,000
312 426 Материјал 140,000 140,000
313 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 100,000 100,000
314 523 Залихе робе за даљу продају 800,000 800,000

Извори финансирања за функцију 473:
01 Приходи из буџета 990,000 990,000
04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 0
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 100,000 100,000
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 800,000 800,000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0

Функција 473: 990,000 900,000 1,890,000
Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:

01 Приходи из буџета 990,000 990,000
04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 0
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 100,000 100,000
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 800,000 800,000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Свега за Програмску активност 1502-0002: 990,000 900,000 1,890,000

Извори финансирања за Програм 4:
01 Приходи из буџета 15,725,257 15,725,257
03 Социјални доприноси 1,000,000 1,000,000
04 Сопствени приходи буџетских корисника 160,000 160,000
07 Трансфери од другог нивоа власти 0 0
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 100,000 100,000
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 800,000 800,000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Свега за Програм 4: 15,725,257 2,060,000 17,785,257

Извори финансирања за Главу 5.5:
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Опис Средства из 
буџета

Средства из 
осталих 
извора

Укупна јавна 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01 Приходи из буџета 15,725,257 15,725,257
03 Социјални доприноси 1,000,000 1,000,000
04 Сопствени приходи буџетских корисника 160,000 160,000
07 Трансфери од другог нивоа власти 0 0
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 100,000 100,000
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 800,000 800,000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Свега за Главу 5.5: 15,725,257 2,060,000 17,785,257

5 6 УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР БОР
1301 ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
1301-0004 Функционисање локалних спортских установа

810 Услуге рекреације и спорта
315 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 41,773,213 41,773,213
316 412 Социјални доприноси на терет послодавца 7,572,639 7,572,639
317 413 Накнаде у натури 150,000 150,000
318 414 Социјална давања запосленима 5,361,969 3,756,480 9,118,449
319 415 Накнаде трошкова за запослене 2,075,570 2,075,570
320 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,227,270 1,227,270
321 421 Стални трошкови 53,030,784 689,338 53,720,122
322 422 Трошкови путовања 50,000 220,000 270,000
323 423 Услуге по уговору 274,401 577,599 852,000
324 424 Специјализоване услуге 390,000 590,000 980,000
325 425 Текуће поправке и одржавање 12,494,000 1,430,000 13,924,000
326 426 Материјал 2,670,000 2,220,000 4,890,000
327 444 Пратећи трошкови задуживања 100,000 50,000 150,000
328 465 Остале донације, дотације и трансфери 2,132,004 2,132,004
329 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 360,000 150,000 510,000
330 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000 1,000
331 512 Машине и опрема 600,000 1,630,000 2,230,000
332 523 Залихе робе за даљу продају 16,549,000 16,549,000

Извори финансирања за функцију 810:
01 Приходи из буџета 130,112,850 130,112,850
04 Сопствени приходи буџетских корисника 18,285,937 18,285,937
07 Трансфери од другог нивоа власти 3,326,480 3,326,480
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 6,400,000 6,400,000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15 Неутрошена средства донација из претходних година 0

Функција 810: 130,112,850 28,012,417 158,125,267
Извори финансирања за Програмску активност 1301-0004:

01 Приходи из буџета 130,112,850 130,112,850
04 Сопствени приходи буџетских корисника 18,285,937 18,285,937
07 Трансфери од другог нивоа власти 3,326,480 3,326,480
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 6,400,000 6,400,000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0
15 Неутрошена средства донација из претходних година 0 0

Свега за Програмску активност 1301-0004: 130,112,850 28,012,417 158,125,267

1301-П5 Пројекат: Ревитализација грађевинског објекта "ФК Бор" и терена са 
припадајућим водоводним и електричним инсталацијама

860 Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту
333 511 Зграде и грађевински објекти 5,000,000 5,000,000

Извори финансирања за функцију 860:
01 Приходи из буџета 5,000,000 5,000,000

Функција 860: 5,000,000 0 5,000,000
Извори финансирања за Пројекат 1301-П5:

01 Приходи из буџета 5,000,000 5,000,000
Свега за Пројекат 1301-П5: 5,000,000 0 5,000,000

Извори финансирања за Програм 14:
01 Приходи из буџета 135,112,850 135,112,850
04 Сопствени приходи буџетских корисника 18,285,937 18,285,937
07 Трансфери од другог нивоа власти 3,326,480 3,326,480
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 6,400,000 6,400,000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0 0
15 Неутрошена средства донација из претходних година 0 0

Свега за Програм 14: 135,112,850 28,012,417 163,125,267
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Извори финансирања за Главу 5.6:

01 Приходи из буџета 135,112,850 135,112,850
04 Сопствени приходи буџетских корисника 18,285,937 18,285,937
07 Трансфери од другог нивоа власти 3,326,480 3,326,480
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 6,400,000 6,400,000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0 0
15 Неутрошена средства донација из претходних година 0 0

Свега за Главу 5.6: 135,112,850 28,012,417 163,125,267

5 7 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
0401 ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
0401-0001 Управљање заштитом животне средине

560 Заштита животне средине некласификоване на другом месту
334 423 Услуге по уговору 699,000 699,000
335 424 Специјализоване услуге 1,000 1,000
336 426 Материјал 60,000 60,000

Извори финансирања за функцију 560:
01 Приходи из буџета 760,000 760,000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Функција 560: 760,000 0 760,000
Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:

01 Приходи из буџета 760,000 760,000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Свега за Програмску активност 0401-0001: 760,000 0 760,000

0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине
530 Смањење загађености

337 424 Специјализоване услуге 3,300,000 3,300,000
338 425 Текуће поправке и одржавање 1,000 1,000
339 426 Материјал 2,000,000 2,000,000

Извори финансирања за функцију 530:
01 Приходи из буџета 5,301,000 5,301,000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Функција 530: 5,301,000 0 5,301,000
Извори финансирања за Програмску активност 0401-0002:

01 Приходи из буџета 5,301,000 5,301,000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Свега за Програмску активност 0401-0002: 5,301,000 0 5,301,000

0401-0004 Управљање отпадним водама
520 Управљање отпадним водама

340 511 Зграде и грађевински објекти 37,070,000 37,070,000
341 512 Машине и опрема 34,000,000 34,000,000

Извори финансирања за функцију 520:
01 Приходи из буџета 53,494,665 53,494,665
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 17,575,335 17,575,335

Функција 520: 71,070,000 0 71,070,000
Извори финансирања за Програмску активност 0401-0004:

01 Приходи из буџета 53,494,665 53,494,665
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 17,575,335 17,575,335

Свега за Програмску активност 0401-0004: 71,070,000 0 71,070,000

0401-0005 Управљање комуналним отпадом
510 Управљање отпадом

342 423 Услуге по уговору 3,000,000 3,000,000
343 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама                                                                5,000,000 5,000,000

Извори финансирања за функцију 510:
01 Приходи из буџета 5,000,000 5,000,000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3,000,000 3,000,000

Функција 510: 8,000,000 0 8,000,000
Извори финансирања за Програмску активност 0401-0005:

01 Приходи из буџета 5,000,000 5,000,000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3,000,000 3,000,000

Свега за Програмску активност 0401-0005: 8,000,000 0 8,000,000

Извори финансирања за Програм 6:
01 Приходи из буџета 64,555,665 64,555,665
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 20,575,335 20,575,335

Свега за Програм 6: 85,131,000 0 85,131,000

Извори финансирања за Главу 5.7.:
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01 Приходи из буџета 64,555,665 64,555,665
07 Трансфери од другог нивоа власти 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 20,575,335 20,575,335

Свега за Главу 5.7.: 85,131,000 0 85,131,000

5 8 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
0101 ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници

421 Пољопривреда
344 423 Услуге по уговору 350,000 350,000

Извори финансирања за функцију 421:
01 Приходи из буџета 150,258 150,258
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 199,742 199,742

Функција 421: 350,000 0 350,000
Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:

01 Приходи из буџета 150,258 150,258
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 199,742 199,742

Свега за Програмску активност 0101-0001: 350,000 0 350,000

0101-0002 Мере подршке руралном развоју
421 Пољопривреда

345 423 Услуге по уговору 1,950,000 1,950,000
346 426 Материјал 500,000 500,000
347 451 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама                                                                11,000,000 11,000,000
348 481 Дотације невладиним организацијама 400,000 400,000

Извори финансирања за функцију 421:
01 Приходи из буџета 13,850,000 13,850,000

Функција 421: 13,850,000 0 13,850,000
Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:

01 Приходи из буџета 13,850,000 13,850,000
Свега за Програмску активност 0101-0002: 13,850,000 0 13,850,000
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Извори финансирања за Програм 5:

01 Приходи из буџета 14,000,258 14,000,258
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 199,742 199,742

Свега за Програм 5: 14,200,000 0 14,200,000

Извори финансирања за Главу 5.8.:
01 Приходи из буџета 14,000,258 14,000,258
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 199,742 199,742

Свега за Главу 5.8.: 14,200,000 0 14,200,000

Извори финансирања за раздео 5:
01 Приходи из буџета 1,942,796,785 1,942,796,785
03 Социјални доприноси 5,200,000 5,200,000
04 Сопствени приходи буџетских корисника 26,492,157 26,492,157
07 Трансфери од другог нивоа власти 11,925,000 11,118,480 23,043,480
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 140,000 140,000
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 0 7,700,000 7,700,000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 83,784,651 0 83,784,651
16 Родитељски динар за ваннаставне активности 175,000 175,000

Свега за раздео 5: 2,038,506,436 50,825,637 2,089,332,073

Извори финансирања за Разделе 1,2,3,4,5 :
01 Приходи из буџета 2,217,519,357 2,217,519,357
03 Социјални доприноси 5,200,000 5,200,000
04 Сопствени приходи буџетских корисника 26,492,157 26,492,157
07 Трансфери од другог нивоа власти 11,925,000 11,118,480 23,043,480
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 140,000 140,000
09 Примања од продаје нефинансијске имовине 0 7,700,000 7,700,000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 83,784,651 0 83,784,651
16 Родитељски динар за ваннаставне активности 175,000 175,000
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Свега за Разделе 1,2,3,4 и 5: 2,313,229,008 50,825,637 2,364,054,645
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III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 
 
 

Члан 9 
 За извршење буџета општине Бор одговоран је председник општине Бор. 
 Наредбодавац за извршење буџета је председник општине Бор. 

 
Члан 10 

Директни корисници средстава буџета општине Бор су: Скупштина општине Бор, 
Председник општине и Општинско веће, Општинско јавно правобранилаштво и 
Општинска управа Бор. 
 Индиректни корисници средстава буџета општине Бор су: Народна библиотека 
Бор, Музеј рударства и металургије Бор, Установа Центар за културу Бор, Предшколска 
установа за децу Бамби, Месне заједнице, Туристичка организација Бор, Установа 
Спортски центар Бор, Буџетски фонд за заштиту животне средине, Буџетски фонд за развој 
пољопривреде“. 

 
Члан 11 

 Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно 
оствареним приходима и примањима буџета.  
 Ако се у току године приходи и примања буџета не остварују у складу са 
планираним обимом,  расходи и 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. 
  

Члан 12 
 Корисник буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршава из других  
извора прихода и примања, који нису општи приход буџета (извор 01- Приходи из буџета), 
обавезе могу преузимати само до нивоа остварења тих прихода или примања, уколико је 
ниво остварених прихода и примања мањи од одобрених апропријација.  
 Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених  
апропријација из разлога извршења принудне наплате, за износ умањења предузеће 
одговарајуће мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако што ће предложити 
умањење обавезе, односно продужење уговорног рока за плаћање или отказати уговор, 
односно предложити измену прописа који је основ за настанак и плаћање обавеза 
 

Члан 13 
 Директни корисници средстава буџета општине Бор пре најављивања нових 
обавеза на начин прописан чланом 56. став 3. Закона о буџетском систему („Службени 
гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,  63/13-исправка, 108/13, 142/14, 
68/15-др.закон, 103/15 и 99/16) у извршењу буџета морају да пријаве преузете, а 
неизвршене обавезе из претходне буџетске године.  
 

Члан 14 
 Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава 
имају расходи за сталне трошкове, текућих поправки и одржавања и материјал.   
 Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних 
трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу 
капиталних издатака измире  у  року  утврђеном  законом  који  регулише  рокове  
измирења  новчаних  обавеза  у комерцијалним трансакцијама.    
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Члан 15 
Распоред остварених прихода буџета на кориснике врши се тромесечним 

плановима за извршење буџета, које доноси орган управе надлежан за финансије општине. 
 Приходи и примања и расходи и издаци у тромесечним плановима морају бити 
уравнотежени. 
 Ако се услед неравномерног остваривања прихода и примања тромесечни план не 
може уравнотежити, за привремено покриће распоређених расхода и издатака могу се 
користити средства текуће буџетске резерве. 

 
Члан 16 

 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 Упутство о раду трезора општине Бор, Правилник о начину коришћења средстава са 
подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора општине Бор и 
Правилник о буџетском рачуноводству и рачуноводственим политикама. 

 
Члан 17 

 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 расходе и издатке, за период од годину дана. 
 Изузетно, корисници из става 2. овог члана, у складу са чланом 54.Закона о 
буџетском систему, могу преузимати обавезе по уговору који се односи на капиталне 
издатке и захтева плаћање у више година, на основу предлога Општинске управе Бор, уз 
сагласност председника општине Бор, а највише до износа исказаних у плану капиталних 
издатака из ове Одлуке. 
 Изузетно, од става 2. овог члана, корисници могу преузети обавезе по уговорима 
који, због припроде расхода, захтевају плаћање у више година, под условом да пре 
покретања поступка јавне набавке имају обезбеђен део средстава за обавезе које доспевају 
у тој буџетској години, као и да прибаве писану сагласност Општинске управе Бор за 
обавезе које ће доспевати и бити укључене у финансијски план за наредне две године. 

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 18 

 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 да измирење тог расхода прво врши из прихода из 
тих других извора. 
 Обавезе преузете у 2017. години у складу са одобреним апропријацијама у 2017. 
години, а не извршене у току 2017. године, преносе се у 2018. годину и имају статус 
преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом одлуком. 
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Члан 19 
 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 20 

 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»,  врши председник Скупштине 
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-« 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 3-«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 4-«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, 2 и раздео 4, јер су јединствено обрачунати и фактурисани,  потребно је 
обезбедити оверу и председника скупштине општине Бор, председника општине и 
начелника Општинске управе Бор. 

 
Члан 21 

 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 22 
 Буџетски корисници су дужни да на захтев општинског органа управе надлежног за 
финансије ставе на увид документацију о њиховом финансирању, као и да достављају 
извештаје о остварењу прихода и извршењу  расхода за свако тромесечје и завршни рачун 
за фискалну годину, у прописаним роковима. 

 
Члан 23 

 У случају да за извршење одређеног плаћања корисника средстава буџета није 
постојао правни основ, средства се враћају у буџет општине. 
 Неутрошена средства пренета у складу са Одлуком о буџету општине Бор за 2018. 
годину, корисници средстава буџета дужни су да пренесу на рачун извршења буџета 
најкасније до 31.12. 2018. године. 
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Члан 24 

 Директни и индиректни корисници средстава буџета општине Бор не могу 
засновати радни однос са новим лицима на неодређено време без сагласности тела Владе 
Републике Србије, на предлог надлежног Министарства.  
 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. 
  

 
Члан 25 

 Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности председника 
општине, засновати радни однос са новим лицем до краја 2018.године и уколико средства 
потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у 
складу са овом одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику и програмом 
рационализације из става 1.овог члана. 

 
Члан 26 

 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 27 
 Део планираних прихода и примања буџета општине Бор за 2018.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 28 

 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 максимално могућег износа средстава текуће буџетске резерве утврђеног 
чланом 61. став 13. Закона о буџетском систему и буџетом одобрених средстава текуће 
буџетске резерве. 

 
 

Члан 29 



 119 

 У буџету се планирају средства за сталну буџетску резерву, као посебна 
апропријација. 
 У сталну буџетску резерву опредељује се до 0,1 % укупних прихода за буџетску 
годину. 
 Средства сталне буџетске резерве користе се за намене дефинисане Законом о 
буџетском систему. 
 Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси председник општине 
Бор, на предлог локалног органа управе надлежног за финансије.  
 

Члан 30 
Јавна предузећа и други облици организовања чији је оснивач општина Бор, дужни 

су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године део од најмање 50% добити, 
односно вишка прихода над расходима по завршном рачуну за 2017. годину уплате у буџет 
општине Бор, према динамици коју одреди Одељење за привреду и друштвене делатности 
Општинске управе Бор.  

Привредна друштва чији је оснивач општина Бор или у којима општина Бор има 
учешће у власништву дужна су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године у 
буџет општине Бор уплате најмање 30% сразмерног дела добити по завршном рачуну за 
2017. годину, који у складу са законом који уређује привредна друштва припада општини 
Бор  као члану друштва, а према динамици коју одреди Одељење за привреду и друштвене 
делатности Општинске управе Бор.  

 
Члан 31 

 Из средстава буџета општине Бор не могу се издавати гаранције. 
 Буџет општине Бор може се задужити ради финансирања и рефинансирања 
капиталних инвестиционих расхода, у складу са одредбама Закона о јавном дугу 
(„Службени гласник РС“, број 61/2005, 107/2009, 78/2011 и 68/2015). 
 Одлуку о таквом задужењу доноси Скупштина општине, на предлог председника 
општине Бор. 
  

Члан 32 
 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 33 

 Корисник буџета чија се делатност у целини или претежно финансира из буџета 
општине Бор обрачунаваће амортизацију средстава за рад у 2018. години на терет 
капитала, односно  не  исказују  расход  амортизације  и  употребе  средстава  за рад. 
 

Члан 34 
 Директни и индиректни корисници буџетских средстава који користе пословни 
простор и покретне ствари којим управљају други корисници јавних средстава, не плаћају 
закуп у 2018. 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. 
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 Рефундација из става 2. овог члана сматра се начином извршавања расхода, у 
складу са Законом о буџетском систему. 
 

Члан 35 
 Јавне набавке корисници буџетских средстава врше у складу са Законом о јавним 
набавкама. 
 Јавна набавка мале вредности, у смислу члана 39. Закона о јавним набавкама 
сматра се набавка истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена 
вредност дефинисана Законом о јавним набавкама. 
 

Члан 36 
 Распоред  средстава појединим буџетским корисницима у оквиру Раздела 5-
»Општинска управа Бор«, глава 5.2.-«Установе у делатности културе« и глава 5.4.-»Месне 
заједнице« утврђен је и представљен у образложењу уз одлуку, који се у поступку 
извршења буџета сматра саставним  делом ове одлуке. 

Саставним делом образложења сматра се и утврђени распоред средстава за основне 
и средње школе, Центар за социјални рад и Историјски архив Неготин, а у оквиру Раздела 
5.1. -»Општинска управа Бор«. 

 
Члан 37 

 Распоред и коришћење средстава у оквиру Програма 14 – Развој спорта и омладине 
, са позиције број 194-»Дотације спортским и омладинским организацијама за реализацију 
спортских манифестација и масовни спорт «  извршаваће се , на предлог и уз захтев 
Комисије за спорт, за реализацију спортских манифестација и за масовни спорт. 
  

 
Члан 38 

 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. 

 
 

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. 

 
Члан 40 

 Новчана средстава на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2018. 
години само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са 
истим чланом Закона, председник општине, односно лице које он овласти, одговорни за 
ефикасност и сигурност тог инвестирања.  

 
 

Члан  41 
 У буџетској 2018. години неће се вршити обрачун и исплата божићних, годишњих 
и других врста накнада и бонуса предвиђених посебним и појединачним колектиним 
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уговорима, као ни награде и бонуси који према међународним критеријумима 
представљају нестандардне и нетранспарентне облике награда и бонуса, за директне, 
индиректне кориснике средстава буџета и остале кориснике јавних средстава, осим 
јубиларних награда за запослене које су то право стекли у 2018. години. 
  

Члан 42 
 На основу одредаба члана 36а Закона о буџетском систему („Службени гласник 
РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп, 108/13, 142/14, 
68/15-др.закон, 103/15 и 99/16) и Законом о начину одређивања максималног броја 
запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 68/2015  и 81/16-одлука УС), 
исказује се број запослених и то:  
1.Органи и организације локалне власти укупно 145 на  неодређено време и 14 на одређено 
време:  
- Скупштина општине Бор 1 на одређено; 
- Председник општине и Општинско веће 3 на одређено 
– Општинско јавно правобранилаштво 1 на неодређено и 2 на одређено и  
-  Општинска управа 144 на неодређено и 8 на одређено;  
2. Установе  које се финансирају из буџета (осим предшколских установа)-Установе 
културе 48 на неодређено и 8 на одређено време: 
- Народна библиотека 20 на неодређено и 3 на одређено, 
- Музеј рударства и металургије 18 на неодређено и 1 на одређено и  
- Установа Центар за културу 10 на неодређено и 4 на одређено,  
3. Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета укупно 89 на 
неодређено и 7 на одређено:  
- Туристичка организација 9 на неодређено и 5 на одређено и 
- Установа Спортски центар Бор 80 на неодређено  време и 2 на одређено време. 
Овај број увећава се за: 
4.Предшколска установа-``Бамби`` 169 на неодређено и 23 на одређено. 
 

 
Члан 43 

 У складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату 
плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава 
(„Службени гласник РС“, број 116/14), не може бити извршено умањење за 10% за  114 
запослених радника у укупном износу од 45.796.158 динара, што се односи на све 
запослене из члана 42.ове Одлуке. 

 
Члан 44 

 У циљу смањења трошкова у функционисању свих директних, индиректних и 
осталих корисника јавних средстава буџета општине Бор, мере штедње су: 

1.   Ограничења месечних трошкова коришћења мобилних телефона и месечних 
трошкова фиксних телефона код свих корисника буџетских средстава, на основу 
посебног акта;  

2.   Рационализација набавке службених аутомобила; 
3. Укидање права коришћења угоститељских услуга на терет буџета; изабрана, 

постављена и остала лица запослена у Општинској управи могу користити 
угоститељске услуге на основу посебног акта; 

4. Ограничење трошкова за организацију слава месних заједница до 10.000 динара; 
5. Уштеда у набавци материјала, трошкова горива.  
6. Ограничена употреба приватног аутомобила у службене сврхе само за упућивање 

на службени пут двоје и више запослених. 
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Задужују се сви корисници јавних средстава да донесу потребна акта за регулисање 
наведених мера штедњи и доставе их Одељењу за финансије Општинске управе Бор. 
  

Члан 45 
 Ову одлуку објавити у службеном листу општине Бор и доставити Министарству 
финансија. 

 
 

Члан 46 
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу 

општине Бор». 
 
Број: 400- 274 /2017-I 
У Бору 29. децембрa 2017. године 

 
С К У П Ш Т И Н А  О П Ш Т И Н Е  Б О Р 

 
 

            
               ПРЕДСЕДНИК 

 
              Видоје Адамовић 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ БУЏЕТА  
 
 

  О  б  р  а  з  л  о  ж  е њ е 
 
 

ПРАВНИ ОСНОВ 
 
 
Правни основ за доношење Одлуке о буџету општине Бор за 2018. годину садржан је у 
одредбама члана 6. став 2, члана 43. став 1. и члана 46. став 1. Закона о буџетском систему 
("Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,93/12, 62/13,  63/13-испр., 108/13, 
142/14, 68/15-др.закон, 103/15 и 99/16), којима је прописано да одлуку о буџету локалне 
власти доноси скупштина локалне власти и да се буџет доноси за период од једне фискалне 
године и важи за годину за коју је донет, члана 20. тачка 3. а у вези са чланом 23. став 4, 
члана 32. тачка 2, а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник РС", број 129/07 и 83/14), којима је прописано да скупштина општине у складу са 
Уставом и Законом  доноси буџет и члана 43. Статута општине Бор ("Службени лист 
општине Бор",број 6/15-пречишћен текст), којима је прописано да скупштина општине у 
складу са законом доноси буџет за једну календарску годину у ком се процењују приходи и 
примања и утврђују расходи и издаци за ту буџетску годину, као и битне одредбе за 
извршење ове Одлуке. 

 
 

ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ ЗА ДОНОШЕЊЕ БУЏЕТА 
 
 

Поступак припрема за доношење буџета за 2018.г. није спроведен у складу са 
чланом 31.Закона о буџетском систему,  односно  Влада  РС  није  усвојила  Фискалну  
стратегију за 2018.годину са пројекцијама за 2019. и 2020.годину у року прописаним 
буџетским календаром. Такође, није  испоштована  и  одредба  о  достављању  упутства  
за  припрему  одлуке  о  буџету  локалне власти од стране Министарства финансија. Рок за 
достављање ових докумената био је 5. јул 2017.године. Разлог за кашњење параметара 
економске политике републичког нивоа свакако лежи у процесу макроекономских 
кретања и спровођења мера фискaлне политике и договора са ММФ-ом.  

Обзиром да ова два акта нису донета и достављена локалним властима, процес 
припреме буџета за наредну годину отпочео је 27.јула текуће године, на основу члана 
31.став 1.тачка 2.подтачка 1.Закона о буџетском систему, када је Одељење за финансије 
Општинске управе Бор доставило Упуство за припрему буџета локалне власти на основу 
постојећих параметара. Општинска управа је припремила нацрт буџета за 2018.годину и 
објавила га на сајту општине Бор. Министар финансија доноси Упутство за припрему 
одлуке о буџету локалне власти за 2018.г. и пројекцијама за 2019. и 2020.г., и доставља га 
07.11.2017.године локалним самоуправама. У истом периоду усвојени су од стране 
Министарства финансија и Сталне конференције градова и општина нови програми и 
програмске ктивности, као и циљеви и индикатори, кроз измене и допуне Анекса 
5.Упутства за израду програмског буџета. Одељење за финансије је упутило корисницима 
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допис којим су обавештени о издатом Упутству Министарства, као и о Анексу 5. и на 
основу Упутства, ово Одељење је наставило са корисницима буџетских средстава са 
израдом предлога Одлуке о буџету општине Бор за 2018. годину. На основу свих напред 
побројаних расположивих докумената и достављених предлога и измена и допуна 
финансијских планова корисника средстава локалне власти сагласно одредбама 31. Закона 
који се односи на календар буџета локалне власти, од стране стручних служби заједно са 
функционерима општине Бор припремљен је Предлог Одлуке о буџету општине Бор за 
2018.годину. 

 
 
 

ПРОМЕНЕ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ПРАВНУ РЕГУЛАТИВУ 
 
 

 Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Службени гласник 
РС”, број 103/15) измењена је дефиниција наменских прихода, тако да су према усвојеном 
решењу наменски јавни приходи и примања дефинисани као јавни приходи, односно 
примања чије је коришћење и намена утврђена уговором о донацији, кредиту, односно 
зајму, као и средства самодоприноса чија се намена утврђује одлуком јединице локалне 
самоуправе. У поступку припреме и доношења буџета, треба планирати расходе за 
реализацију мера и активности утврђених посебним законима, у оквиру одређених 
програма, програмских активности, односно пројеката, с тим што се исти могу извршавати 
само до висине апропријације утврђене одлуком о буџету, без обзира на то да ли су ови 
приходи остварени у већем или мањем обиму од планираног. Уколико се у току године 
остваре наведени приходи у обиму већем од планираног актом у буџету, исти се могу 
користити и за извршавање других врста расхода, с обзиром на то да представљају опште 
приходе буџета којима се финансира јавна потрошња и који немају претходно утврђену 
намену. Такође, планирање висине расхода за намене предвиђене посебним прописима 
(чије одредбе нису стављени ван снаге), у поступку припреме и доношења буџета за 
наредну годину, није условљено висином остварења тих прихода. 
 У складу са чланом 27а Закона о буџетском систему извршни орган локалне власти 
је одговоран за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима 
и примањима и расходима и издацима. Законом су уређена правила и начин на који ће се 
спроводити ова одговорност, односно утврђени су општи принципи, процедуре и правила 
одговорног фискалног управљања којих се требају придржавати органи локалне власти 
(члан 27б Закона). С обзиром да су, у циљу што ефикаснијег спровођења фискалне 
политике, Законом утврђена и фискална правила за локалну власт, односно Законом је 
утврђено ограничење у погледу висине стварања фискалног дефицита (члан 27ж Закона), 
фискални дефицит локалне власти може настати само као резултат јавних инвестиција и не 
може бити већи од 10% њених прихода у тој години. 

У оквиру спровођења реформе јавних финансија започет је процес унапређења 
програмског модела буџета кроз увођење принципа родно одговорног буџетирања у 
буџетски процес. До 2020. године предвиђено је да се заокружи процес постепеног 
увођења родно одговорног буџетирања за све буџетске кориснике на свим нивоима власти, 
сходно члану 16. став 1. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, број 103/15), путем плана његовог постепеног увођења који 
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доноси покрајински секретаријат за финансије, односно орган надлежан за буџет јединице 
локалне самоуправе. Имајући у виду наведену законску одредбу потребно је да надлежни 
орган локалне власти на годишњем нивоу донесе план за увођење родно одговорног 
буџетирања којим ће одредити једног или више корисника буџетских средстава и један или 
више програма опредељеног буџетског корисника за који/које ће се дефинисати (на нивоу 
програма и/или програмске активности) најмање један родно одговоран циљ и 
одговарајући показатељи/индикатори који адекватно мере допринос циља унапређењу 
равноправности између жена и мушкараца. Наведени план поступног увођења родно 
одговорног буџетирања доноси се најкасније до 31. марта текуће године за наредну годину 
и Одељење за финансије га је донело 15.03.2017.године. 

Закон о систему плата запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 
18/2016) је ступио на снагу 01.01.2017.године. Предмет закона је систем плата у јавном 
сектору и намера је да се кровним прописом уреде основе система плата у јавном сектору, 
осим јавних предузећа, док би се специфичности појединих организационих облика или 
делатности уређивале посебним, секторским законима, који морају бити у складу са 
Законом и за које је утврђен рок за доношење, као што је и утврђен рок за обавезно 
усклађивање коефицијената и усаглашавање посебних закона. Дати рокови за 
усаглашавање коефицијената су истекли и продужени су за 2017.годину, односно за 
2018.годину. Битно је истаћи да је чланом 7.став 2.овог Закона прописано да ће се 
основице за обрачун и исплату плата утврђивати буџетом јединица локалне самоуправе, и 
исте не могу бити веће од основице утврђене Законом о буџету РС утврђене за 
одговарајућу буџетску годину, што ће се применити у 2018.години са доношењем и 
ступањем на снагу посебних закона. 
 Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору 
(Службени гласник РС“, број 68/2015), прописују се мере и поступци за одређивање 
максималног броја запослених у јавном сектору, укључујући и јавна предузећа, као и обим 
и рокови смањења броја запослених (рационализација) до достизања утврђеног 
максималног броја запослених. Закон је ступио на снагу 12.08.2015.године и примењује се 
до 31.12.2018.године, са продужетком до 2020.године. У поступку рационализације за 
2017.годину, Влада РС донела је Одлуку о максималном броју запослених на неодређено 
време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине 
Војводине и систему локалне самоуправе за 2017.годину („Службени гласник РС“, број 
61/17). Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у јавном сектору 
општине Бор је усвојена на седници Скупштине општине Бор 14.11.2017.године. 

Усвајањем Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/16), радно правни статус запослених  у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, уређен је по узору на 
постојећи државно службенички систем, уз уважавање специфичности аутономних 
покрајина и јединица локалне самоуправе. Закон је ступио на снагу 12.03.2016.године, а 
примењује се од 01.12.2016.године, осим појединих одредби који се примењују од 
13.03.2016.године.  
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ОСНОВНЕ МАКРОЕКОНОМСКЕ  ПРЕТПОСТАВКЕ  И СМЕРНИЦЕ ЗА 
ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ СА 

СРЕДЊОРОЧНИМ ПРОЈЕКЦИЈАМА 
 
 

Како је наведено у Упутству Министра финансија за припрему буџета за 
2018.годину са пројекцијама за 2019.и 2020.годину, након успешно спроведене фискалне 
консолидације, стабилизације јавних финансија и преокрета вишегодишње растућег тренда 
јавног дуга, Влада РС остаје фокусирана на даље побољшање привредног амбијента и 
обезбеђивање високих стопа привредног раста, са крајњим циљем смањења 
незапослености и подизања животног стандарда становништва, макроекономска кретања 
од почетка 2017. године обележена су убрзаном привредном активношћу, али 
спољнотрговински дефицит је увећан и у потпуности покривен, стање на тржишту рада се 
побољшава, а инфлација је у очекиваним кретањима. Фискални дефицит се смањио од 
2014.године до краја 2016.године и очекује се да ће на крају 2017.године бити остварен 
фискални суфицит. Учвршћивање макроекономске стабилности манифестовало се кроз 
смањивање унутрашњих и спољних неравнотежа и повећан прилив инвестиција, док су 
очекивани негативни ефекти фискалне консолидације изостали. 

У наредном средњорочном периоду циљеви фискалне политике су усмерени на 
одржање фискалне стабилности што води даљем смањењу јавног дуга. Средњорочни 
фискални оквир подразумева одржавање дефицита опште државе на 0,5% БДП до 2020. 
године. Остварење фискалног дефицита и примарног суфицита у наредном периоду 
омогућава да се дуг већ у 2018. години спусти на ниво од око 60% БДП. Креиран оквир 
фискалне политике у средњорочном периоду резултираће наставком силазне путање јавног 
дуга. Пројекције фискалних агрегата у периоду од 2018. до 2020. године заснивају се на 
пројекцијама макроекономских показатеља за наведени период, планираној пореској 
политици која подразумева даље усаглашавање са законима и директивама ЕУ и 
одговарајућим мерама на приходној и расходној страни, укључујући и реформе великих 
јавних предузећа. 

Макроекономским пројекцијама за период од 2018. до 2020. године предвиђена је 
кумулативна стопа раста реалног БДП од 11,4% заснована на расту домаће тражње и 
опоравку инвестиционе активности. Задржавање тренда оствареног раста у 2019. години и 
убрзање на 4% у 2020. години засновано је, пре свега, на расту инвестиционе потрошње 
али и стандарда становништва на реалним основама.  

 
Основне макроекономске претпоставке у периоду 2018 - 2020. године 

 
 ПРОЈЕКЦИЈА     

2018 2019 2020   
      
Реални раст БДП 3,5 3,5 4,0   
Реални раст појединих      
компоненти      
Лична потрошња   2,7 3,4 3,8   
Државна потрошња   2,2 1,9 2,7   
Инвестиције  5,1 4,1 5,3   
Извоз робе и услуга   8,8 8,4 7,9   
Увоз робе и услуга  7,0 7,2 7,0   
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Кретање цена      
Потрошачке цене, крај 
периода 

     
периода 3,0 3,0 3,0   
      

 
 

У складу са напред наведеним макро економским показатељима локална власт је у 
обавези да реално планира своје приходе буџета. Наиме, приликом планирања прихода 
потребно је поћи од њиховог остварења за три квартала у 2017. години и њихове процене за 
задњи квартал те године, што представља основ за примену горе наведених макроекономских 
параметара, односно основ за њихово увећање, при чему укупан раст прихода не сме да буде 
већи од номиналног раста БДП (пројектован номинални раст за 2018. годину од 6,4%). 
Изузетно локална власт може планирати већи обим прихода, с тим што је у том случају 
дужна да у образложењу одлуке о буџету наведе разлоге за такво поступање, као и да 
образложи параметре (кретање запослености, просечне зараде, очекиване инвестиционе 
активности, промене у степену наплате пореза на имовину итд.) коришћене за пројекцију 
таквих прихода. 

Ненаменске трансфере јединице локалне самоуправе треба да планирају у истом 
износу који је био опредељен Законом о буџету Републике Србије за 2017. годину 
(„Службени гласник РС”, број 99/16). 
 
 

Планирање масе средстава за плате у одлукама о буџету за 2018. годину 
 

Плате запослених код корисника буџета локалне власти уређене су у складу са Законом 
о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС", бр. 62/06...99/14), 
Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и 
других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС", број 
116/14), Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених 
лица и запослених у државним органима („Службени гласник РС", бр. 44/08 - пречишћен 
текст и 2/12) и Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним 
службама („Службени гласник РС", бр. 44/01...58/14). 

Приликом обрачуна и исплате плата за запослене у предшколским установама и другим 
јавним службама (установе културе) не примењује се Уредба о коефицијентима за обрачун и 
исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима, већ 
Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама 
(„Службени гласник РС", бр. 44/01...58/14).  
 

У складу са наведеним, за обрачун и исплату плата примењују се основице за 
обрачун и исплату плата према закључцима Владе Републике Србије, до примене одредаба 
Закона о систему плата запослених у јавном сектору. 

Локална власт у 2018. години може планирати укупна средства потребна за исплату 
плата запослених које се финансирају из буџета локалне власти, тако да масу средстава за 
исплату плата планирају на нивоу исплаћених плата у 2017. години, увећану за масу 
средстава за плате за број запослених максимално до броја утврђеног у Одлуци о 
максималном броју запослених за 2017. годину, а највише до дозвољеног нивоа за исплату 
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плата у складу са чланом 36. Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину 
(''Службени гласни РС'', бр. 99/16).  

Тако укупна планирана маса средстава за плате ће се увећати у:  
- органима и службама локалне власти и месним заједницама за 5 %, 
 - установама социјалне заштите за 5%, 
 - предшколским установама за 10%, 
 - осталим јавним службама 5 %.  
Међутим, обзиром да је у току израде предлога буџета општине Бор за 2018.годину, 

у току и усвајање Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему, установама 
културе и социјалне заштите (Центар за социјални рад) дозвољено је да израде своје 
измене и допуне предлога финансијских планова са увећањем масе за 10%. 

Средства за плате се планирају на бази постојећег, а не систематизованог броја 
запослених.  

Средства добијена по основу умањења у складу са одредбама Закона о 
привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других 
сталних примања код корисника јавних средстава, треба планирати на апропријацији 
економској класификацији 465 - Остале дотације и трансфери. 

Као и у претходним годинама, и у буџетској 2018. години, не треба планирати обрачун 
и исплату божићних, годишњих и других врста награда и бонуса предвиђених посебним и 
појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике буџетских 
средстава локалне власти, осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 
2018. години.  

Такође, у 2018. години не могу се исплаћивати запосленима код директних и 
индиректних корисника буџетских средстава локалне власти, награде и бонуси који према 
међународним критеријумима представљају нестандардне, односно нетранспарентне облике 
награда и бонуса. 

 
 
 
Планирање броја запослених у 2018 . години 
 
 
Према члану 4. став 1. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у 

јавном сектору („Службени гласник РС , број 68/15, у даљем тексту: Закон о 
максималном броју) за сваку календарску годину, актом Владе се утврђује максималан 
број запослених на неодређено време у систему аутономне покрајине и систему локалне 
самоуправе, на предлог Генералног секретаријата Владе, уз прибављено мишљење 
Министарства државне управе и локалне самоуправе и Министарства финансија и таква 
Одлука за 2017.годину је донета 

У члану 6. надлежни орган аутономне покрајине, односно скупштина јединице 
локалне самоуправе, својим актом утврђује максималан број запослених за сваки 
организациони облик у систему аутономне покрајине, односно систему локалне 
самоуправе и таква Одлука је донета 14.11.2017.године на седници Скупштине општине 
Бор.  

Систем аутономне покрајине, односно локалне самоуправе, у смислу овог закона 
чине органи аутономне покрајине, односно органи јединице локалне самоуправе, јавне 
службе, јавна предузећа, правна лица основана од стране тих предузећа, привредна 
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друштва и друге организације које у систему аутономне покрајине, односно локалне 
самоуправе имају обавезу пријављивања података о запосленима у регистар који води 
министарство надлежно за послове финансија, односно запослене чије се плате, односно 
зараде финансирају из буџета аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе 
(члан 2. ст. 4. и 5.).  

Члан 8. Закона о максималном броју прописује да максималан број запослених у 
систему локалне самоуправе представља укупан број запослених у свим организационим 
облицима јединице локалне власти, који ће се остварити до завршетка рационализације, уз 
остварене уштеде за плате запослених најмање у износу предвиђеном прописом у буџету, а 
у складу са актом Владе из члана 4. став 1. овог закона.  

Укупан број запослених на одређено време, због привремено повећаног обима 
посла, лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим 
пословима, закључених непосредно или преко омладинске или студентске задруге и лица 
ангажованих по другим основима не може бити већи од 10% броја запослених на 
неодређено време код организационог облика (члан 10. став 1.). Организациони облик који 
има мање од 100 запослених може да има највише до 10 запослених или ангажованих лица 
у смислу става 1. овог члана. (став 2.).  

Члан 12. став 3. прописује повећање броја запослених на неодређено време, до 
доношења акта о систематизацији усклађеног са актом о максималном броју запослених за 
2017. годину, врши се у складу са прописима којима се уређује буџетски систем, односно 
организациони облици траже повећање броја запослених преко јединице локалне власти и 
Министарства државне управе и локалне самоуправе од Комисије за новозапошљавање 
Владе.  

Као мера зaштитe срeдстaвa буџeтa прописано је да укoликo скупштинa jeдиницe 
лoкaлнe сaмoупрaвe нe дoнeсe акт којим ће извршити рaциoнaлизaциjу брoja зaпoслeних у 
склaду сa aктoм Влaде, министaрствo нaдлeжнo зa пoслoвe финaнсиja мoжe, нa прeдлoг 
министaрствa нaдлeжнoг зa пoслoвe држaвнe упрaвe и лoкaлнe сaмoупрaвe, приврeмeнo дa 
oбустaви прeнoс трaнсфeрних срeдстaвa из буџeтa Рeпубликe Србиje, oднoснo 
припaдajући дeo пoрeзa нa зaрaдe, oднoснo плaтe (члaн 14. Закона).  

У тачки 9. Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему 
државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему 
локалне самоуправе за 2017. годину (''Службени гласник Републике Србије'', број 61/17), 
наводи се да у оквиру максималног броја запослених, одређеног у тач. 2, 5. и 7 ове Oдлуке. 
сваки организациони облик може имати највише онолики број запослених на неодређено 
време, за који има обезбеђена средства за плате. 

 
 
Oстале смернице  
 
 
У Упутству Одељења за финансије стоји да у оквиру групе конта 42 потребно је 

максимално сагледати могућност уштеде,  у оквиру економских  класификација  422 - 
Трошкови  путовања,  423 - Услуге по уговору  и 424 -   Специјализоване услуге, а 
настојати да се не угрози извршавање сталних трошкова (421 - Стални трошкови). 

Износ средстава за сталне трошкове (економска класификација 421) планира се на 
основу шестомесечног извршења ових расхода у 2017. години и очекиваног нивоа 
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сталних трошкова до краја године, увећан за пројектовану инфлацију за 2018. годину 
(3%). Поред тога, сви буџетски корисници који су потписали репрограм дуговања са ЕПС-
ом у оквиру својих предлога финансијских планова обухватају преостале рате из 
репрограма. С обзиром на енормне трошкове електричне енергије и осталих енергената 
апелује се на све буџетске кориснике да осветљење, клима уређаје и грејна тела користе 
максимално рационално. И даље ће се примењивати ограничења за утрошак 
комуникацијких услуга и плаћања овог трошка средствима из буџета општине Бор. 

Како би се смањила потрошња папира и тонера за штампање (426-Материјал)у 
интерној комуникацији што више користити електронску пошту. Налаже се буџетским 
корисницима да оспособе своје званичне е-маил адресе (они који то нису учинили у 2016. 
и 2017.години) и да свакодневно проверавају пријемно сандуче. Такође је потребно 
размотрити престанак плаћања стручних публикација које нису од есенцијалне важности 
за рад запослених, као и престанак плаћања чланарина у удружењима и савезима које 
нису неопходне за рад буџетских корисника. 

Трошкове репрезентације (4237-трошкови репрезентације), као чисте дискреционе 
расходе, планирати уз максималну штедњу и одговорношћу према пореским обвезницима 
који издвајају значајна средства из својих кућних буџета за функционисање органа 
општине. И даље се из буџета општине Бор неће извршавати обавеза корисника за 
угоститељске услуге(4236-угоститељске услуге). 

Приликом планирања расхода на име накнада за рад ангажованих ван радног 
односа (економска класификација 423 – Услуге по уговору) треба планирати у складу са 
Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада 
и других сталних примања код корисника јавних средстава, којим је уређено смањење 
других сталних примања. Потребно је да буџетски корисници у буџетској процедури 
преиспитају и потребу смањења других накнада за рад, које нису обухваћене Законом 
(уговори о делу, привремено повремени послови и др), а све у циљу великих потреба 
фискалног прилагођавања. 

 
У оквиру субвенција групе конта 45  неопходно је преиспитати све програме по 

основу којих се додељују субвенције и буџетски кредити, имајући у виду мере фискалне 
консолидације које подразумевају смањење субвенција и буџетских кредита. 

Приликом планирања средстава за субвенције и њихових намена посебно треба 
имати у виду све прописе који се тичу државне помоћи. 
 

Остале расходе – група 48, такође треба планирати у складу са рестриктивном 
политиком која се спроводи у циљу одрживог нивоа дефицита. Приликом планирања 
наведених расхода, треба имати у виду да се услед недовољног износа средстава на 
економској класификацији 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова, иста 
повећава смањењем осталих економских класификација, на којима је, због наведеног, 
неопходно прилагодити преузимање обавеза, како би се на тај начин спречило стварање 
доцњи. 

 
Набавке  административне,   канцеларијске  преме,  аутомобила  и  осталих 

основних  средстава  за редован  рад  потребно  је  планирати  уз  максималне  уштеде,  
тако  да  се само  врше  набавке  средстава неопходних за рад. 
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Важно је  да корисници не исказују као капиталне издатке   текуће поправке   и 
одржавање зграда, објеката  и опреме,  већ да расходе  за те намене  (за молерске,  
зидарске  радове,  поправке  електронске    и електричне  опреме  итд.)  планирају  на  
апропријацији   економске класификације 425 - Текуће поправке и одржавање, док 
средства за капиталне пројекте треба да планирају на контима групе 51, 52 и 54. 

Капитални пројекти су пројекти изградње и капиталног одржавања зграда и 
грађевинских објеката инфраструктуре од интереса за Републику Србију, односно 
локалну власт укључујући услуге пројектног планирања које су саставни део пројекта, 
обезбеђивање земљишта за изградњу, као и пројекти који подразумевају улагања у 
опрему, машине и другу нефинансијску имовину, а у функцији су јавног интереса.  

Капиталним пројектима се увећава имовина Републике Србије, односно локалне 
власти путем изградње и капиталног одржавања грађевинских објеката инфраструктуре и 
улагања у опрему, машине и другу нефинансијску имовину.  

Капиталним пројектом се поред изградње и капиталног одржавања зграда и 
грађевинских објеката инфраструктуре сматра и улaгaње у куповину зграда и објеката, 
као и другу нeфинaнсиjску имoвину чији је век трајања, односно коришћења дужи од 
једне године, независно од тога да ли је капитални пројекат исказан као посебан пројекат 
унутар програма или као издатак у оквиру одређене програмске активности у буџету. 

Предност у планирању нових капиталних пројеката на извођењу радова треба дати 
онима који су спремни за реализацију (који имају пројектно - техничку документацију, 
грађевинску дозволу, као и документацију неопходну за спровођење поступка јавне 
набавке).  

Такође, важно је планирати капиталне пројекте по годинама у оном износу који је 
остварив и одговаран са фискалне и економске тачке гледишта, имајући у виду низак ниво 
реализације пројеката у претходним годинама. 

У циљу унапређења планирања капиталних пројеката веома је значајна 
благовремена припрема пројеката која подразумева да пројекат пролази кроз фазе 
предлагања пројектне идеје, прединвестиционе фазе, фазе укључивања у буџет и 
инвестиционе фазе. За финансирање прединвестиционе фазе пројектног циклуса (израду 
претходне студије изводљивости, односно претходне студије оправданости са генералним 
пројектом, као и студије изводљивости, односно студије оправданости са идејним 
пројектом), директни корисници буџетских средстава планирају средства за израду 
инвестиционе документације за капиталне пројекте из своје надлежности у оквиру 
одређене програмске активности, односно у оквиру одређене позиције у финансијском 
плану у максималном износу 5% од укупно планираних средстава за капиталне 
инвестицијe, у циљу припреме нових капиталних пројекта. 

Од стране Министарства  финансија,  посебно с е  прати маса средстава   за  
исплату  плата,  број  запослених   и  субвенције.   Непоштовањем   овог  Упутства  
приликом сачињавања  и усвајања  буџета  за 2018.г.  може  довести  до  обуставе  
трансферних  средстава  јединицама локалне самоуправе. 
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I ОПШТИ ДЕО ОДЛУКЕ 
 
 

Предлог Одлуке о буџету општине Бор за 2018. годину садржи  рачун примања и 
прихода, расхода и издатака, укупни фискални дефицит, рачун финансирања, укупне 
приходе и укупне расходе исказане по функционалној класификацији, преглед капиталних 
планираних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године, 
средства за буџетске резерве, дефиницију буџетских корисника, начин коришћења 
средстава, наредбодавца и одговорности буџетских корисника и извршавање буџета. 
 У рачуну прихода и примања, расхода и издатака исказују се планирани приходи 
буџета за буџетску годину (класа 7) и планирана примања (класа 8), као и планирани 
расходи (класа 4) и планирани издаци (класа 5). 

Укупни планирани фискални дефицит је буџетски дефицит без кориговања за 
трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавних политика. 

Рачун финансирања обухвата, по дефиницији Закона о буџетском систему, примања 
од продаје финансијске имовине и задуживања (класа 9) и издатке за набавку финансијске 
имовине и за отплату кредита и зајмова(класа 6), што у нацрту Одлуке о буџету општине 
Бор за 2018.годину није планирано. У рачуну финансирања, обзиром да је планиран 
фискални дефицит, исказују се извори финансирања за покриће тог дефицита односно 
пренета неутрошена средства суфицита ранијих година. Укупан резултат рачуна 
финансирања одговара износу фискалног дефицита. 

Планирана средства у предлогу Одлуке о буџету општине Бор  за 2018. годину, 
заснивају се на приходима и примањима у складу са одредбама Закона о финансирању 
локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13-усклађени 
динарски изн., 125/14 – усклађени динарски изн., 95/15 – усклађени динарски изн. и 83/16), 
која се остварују по основу изворних и уступљених прихода, трансфера, примања по 
основу задуживања и других прихода и примања утврђених Законом. 
 Укупни приходи и примања у предлогу Одлуке утврђени су у износу од 
2.217.519.357 динара, док су укупни расходи и издаци утврђени у износу од 2.312.573.384 
динара, чиме је планиран буџетски дефицит у износу од  95.054.027 динара. 
 Укупан буџетски дефицит финансираће се из неутрошених средстава из претходних 
година. 
 Планирана средства на име текуће резерве износе 5.000.000 динара и у складу су са 
дозвољеним издвајањем у складу са одредбама члана 69. Закона (највише до 4% укупних 
прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину), а иста се 
односе на недовољно планиране или непланиране расходе код буџетских корисника који 
нису могли бити сагледани у тренутку доношења Одлуке.  
 Планирана средства на име сталне резерве износе 2.217.155 динара – 0,1% укупних 
прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину и у складу су са 
дозвољеним издвајањем у складу са одредбама члана 70. Закона (највише до 0,5% укупних 
прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину), а иста се 
односе на финансирање расхода и издатака на име учешћа општине Бор у отклањању 
последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, 
снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге 
елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе животе 
људи или проузрокују штету већих размера.  
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    ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 
 

Буџетски приходи и примања општине Бор за 2018. годину планирани су на основу 
дефинисаних прихода и примања у складу са одредбама Закона о финансирању локалне 
самоуправе и остварених прихода у протеклом периоду (јануар-новембар 2017. године) са 
пројекцијом до краја 2017.године, при чему су се имале у виду и измене и допуне одредаба 
Закона о пореском поступку и пореској администрацији и Закона о финансирању локалне 
самоуправе.  

На првој седници другог редовног заседања, 07.10.2016.године, Народна 
Скупштина Републике Србије донела је Закон о изменама Закона о финансирању локалне 
самоуправе, на основу кога је уместо 80% прихода од пореза на зараде, локалним 
самоуправама припало 74%, што се примењује од 01.01.2017.године. Приход од пореза на 
зараде планиран је у складу са Законом и увећан за 10.000.000 динара, колико се очекује од 
могућег запошљавања у привреди. 

Ненаменски трансфери планирани су у истом износу који је био опредељен 
Законом о буџету Републике Србије за 2017. годину. 

Због донете Одлуке Владе РС о максималном броју запослених на неодређено 
време и након донете Одлуке о максималном броју запослених у јавном сектору у 
општини Бор за 2017.годину и смањења броја запослених за 108, очекује се смањење и 
прихода од пореза на зараде, али се истовремено очекује запошљавање око 100-нак 
радника у привреди. 
 Упутством Министарства финансија одређена је смерница да приликом 
планирања прихода потребно је поћи од њиховог остварења за три квартала у 2017. 
години и њихове процене за задњи квартал те године, и тако планиран обим могуће је 
увећати за 6,4%. Изузетно, могуће је планирати и већи обим прихода, али је потребно 
образложити такво поступање. 
 Пројектовано остварење прихода до краја 2017.године је у износу од око 
1.920.000.000 динара. Увећањем од 6,4%, обим планираних прихода (класа 7) био би за 
2018.годину 2.042.880.000 динара. Међутим, обзиром да постоје тендеције повећања броја 
запослених у привреди, увећан је порез на зараде за 10.000.000 динара, а следећи приходи 
су више остварени од планираних за период јануар-новембар 2017.године, са тендецијом 
увећања остварења до краја године, као и следеће године у укупном износу од 146.004.588 
динара, и то: 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 држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и 
машина, приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној 
својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета, приходи 
остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист 
нивоа општина (обзиром да се планира реконструкција просторија у НГЦ-у за потребе 
коришћења просторија за обданиште), посебна накнада за заштиту и унапређење 
животне средине и остали приходи у корист нивоа општина – изворни приходи општине 
Бор и накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног отпада и накнада 
за коришћење природних добара – уступљени приход. Одлуком о буџету општине Бор за 
2018.годину могуће је планирати приходе, само класа 7, у износу од 2.198.884.588 динара.  
 

Сагледавањем свих јавних прихода и примања општине Бор, тј. њиховом 
пројекцијом за 2018. годину, утврђени су укупни приходи и примања у износу од 
2.217.519.357 динара, што у односу на последњу измену у 2017.години (други ребаланс) је 
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мање за 4,9%, односно 108.698.177 динара. Са пренетим неутрошеним средствима из 
претходних година, буџет за 2018. годину је мањи у односу на други ребаланс 2017. године 
за 145.818.001 динар. 
 У структури планираних прихода и примања буџета општине Бор за 2018. годину, 
највеће учешће имају приходи од пореза на зараде који је планиран у износу од 
704.894.001 динара и учествују у укупним приходима и примањима са 30,5% и приходи по 
основу трансфера од другог нивоа власти планирани су у укупном износу од 226.956.863  
динара и то као ненаменски, и исти учествују у укупним приходима и примањима са 9,8%. 
Приходи по основу капиталних трансфера, као и по основу текућих наменских трансфера 
нису планирани. 

По групама прихода, буџет је планиран на следећи начин: 
Порески приходи (71) планирани су са 60,8% или 1.405.749.001 динара (порез на 

доходак, добит и капиталне добитке, порез на имовину, порез на добра и услуге и други 
порези).  

Порез на доходак, добит и капиталне добитке (711) чине порез на зараде (који има 
највеће учешће у укупним приходима и примањима 33,5%), порез на приходе од 
самосталних делатности и порез на друге приходе (уговора о делу и других примања). 
           Порез на имовину (713) у износу од 277.900.000 динара или 12% се односи на 
приходе по основу пореза на имовину физичких и правих лица на територији општине 
Бор, пореза на наслеђе и поклон и порез на финансијске и капиталне трансакције  (порез на 
пренос апсолутних права). 
          Порези на добра и услуге (714)  планирани су у износу од 321.405.000 динара  13,9% 
и односе се на порезе, таксе и накнаде на моторна возила (комунална такса за регистрацију 
возила),  накнаду за коришћење добара од општег интереса (накнада за промену намене 
обрадивог пољопривредног земљишта), боравишну таксу, општинске накнаде (посебна 
накнада за заштиту животне средине), накнаду за постављање водовода, канализације, 
електричних, телефонских и телеграфских водова и слично, на општинском путу и улици, 
ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе и део комуналних такси 
(рекламни панои). 
            Остали порески приходи (716) планирани у износу од 32.000.000 динара или 1,4% 
односе се на приходе по основу комуналне таксе за истицање фирме на пословном 
простору. 
             Непорески приходи (74) планирани су у износу од 558.678.724 динара 24,2% и чине 
приходе од имовине (приходи од камата, накнада за коришћење грађевинског земљишта, 
комуналне таксе, накнада за уређивање грађевинског земљишта, приходи од давања у 
закуп, доприноса за уређивање земљишта и др.), приходи од продаје добара и услуга 
(приходи од давања у закуп непокретноси, грађевинског земљишта, приходи остварени по 
основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа 
општина, општинске административне таксе и таксу за озакоњење) и новчане казне  и 
одузета имовинска  корист. У структури других прихода  највеће учешће има накнада за 
коришћење природних добара у износу од 437.000.000 динара и односи се на извршење 
обавезе обвезника по кварталима и споразумима – РТБ-а, у 2018.години. 
 У планирању прихода кренуло се и од тога да су корисници који користе пословни 
простор, односно објекат који је у власништву општине Бор, обавезни да све приходе које 
остваре (приход од продаје улазница за позориште, концерте, за посете Лазаревој 
пећини...., карата за базен и друге спортске објекте), уплате у буџет општине Бор, не више 
на сопствени подрачун, односно на економској класификацији 745151 – Остали приходи у 
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корист нивоа општина, тако да је Одлуком о буџету општине Бор за 2018.годину 
планирана ова врста прихода.  
 Планирани су и приходи корисника буџетских средстава општине Бор у износу од 
50.825.637 динара. 
   

КОНСОЛИДОВАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 
 
  Предлогом Одлуке о буџету општине Бор за 2018. годину утврђени су укупни 
расходи и издаци (без класе 6) у износу од 2.312.573.384 динара, од чега се на текуће 
расходе односи 1.894.953.805 динара,  а капиталне  издатке 417.619.579 динара. 
 Саставни део образложења су предлози финансијских планова, програмске 
информације појединих корисника и образложења. 
 У структури укупних расхода и издатака највеће учешће имају куповина роба и 
услуга (стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, 
текуће поправке и одржавање и материјал) у износу од 663.593.059 динара или 28,7% 
укупног буџета, расходи за запослене (плате, накнаде и додаци, социјални доприноси на 
терет послодавца, накнаде за превоз са посла и на посао, награде-јубиларне и додатак 
изабраним лицима) у износу од 409.370.713 динара односно 17,7% укупног буџета, 
субвенције у износу од 314.629.127 динара или 13,6%, трансфери вишем нивоу власти 
(основно, средње образовање, здравство, центар за социјални рад, историјскии архив 
Неготин, као и трансфер Републици на име 10% законског смањења плате) у износу од 
213.555.031 динара или 9,2%, остали расходи ( конкурси за удружења и спорт, казне, таксе 
по основу тужби и налнаде штете грађанима) у износу од 136.564.036 динара или 5,9% и 
социјална заштита (средства за популациону политику, награде, стипендије и друга 
давања, накнаде за социјалну заштиту, средства за избегла и расељена лица) у износу од 
137.722.683 динара, односно 6%. 
 Планирана средства по основу капиталних улагања (капитално одржавање, издаци 
за опрему и остала основна средства) планирана су са 417.619.579 динара, што чини 18,1% 
укупних расхода и издатака. 
 Поступајући у складу са  правилима за усклађивање плата у јавном сектору, а датим 
у Упутству за припрему у делу који се односи на планирање масе за плате запослених у 
2018. години Одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину и пројекцијама за 2019. и 
2020. годину, маса средстава за плате запослених планирана је са увећањем за 5% код 
органа општине и запослених у Општинској управи, Установе Спортски центар и 
Туристичке организације и увећања за 10% код установа културе, Предшколске установе 
Бамби и Центра за социјални рад. Истовремено се узела у обзир рационализација 
запослених извршена у овој години и која ће се наставити у следећој код појединих 
корисника. 
        Укупно  средства за исплату дванаест месечних плата запосленима који се 
финансирају из средстава буџета општине Бор у 2018. години планирају се у износу од 
379.801.059 динара (екон.клас. 411 и 412) и приказана су у табели 1., која је саставни део 
образложења. 

У нормативном делу општег дела Одлуке утврђени су директни и индиректни 
буџетски корисници, начин коришћења средстава непосредно у зависности од остварених 
прихода и примања, начин планирања коришћења буџетских средстава у току буџетске 
године, наредбодавац за извршење Одлуке о буџету,  као и непосредна одговорност 
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руководилаца директних и индиректних буџетских корисника за закониту, наменску и 
економичну употребу буџетских средстава.  
  

 
ІІ ПОСЕБАН ДЕО 

 
 У одредбама (члана 8.) посебног дела Одлуке, сврстани су директни и индиректни 
буџетски корисници који ће се финансирати сагласно Одлуци средствима буџета општине 
Бор  према организационој, функционалној, економској и програмској класификацији. 
 У складу са одредбама члана 27. Закона о локалној самоправи ("Службени гласник 
РС", број 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон) и члана 2. Закона о буџетском систему 
("Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 
108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15 и 99/16), у предлогу Одлуке о буџету општине Бор за 
2018. годину буџетски корисници су сврстани у четири органа. А предлог је састављен од 
5 раздела и 8 глава. Разлика у односу на Одлуку о буџету општине Бор за 2017.годину је да 
су председник општине и Општинско веће два одвојена раздела, као и да Буџетски фонд за 
активну политику запошљавања и Буџетски фонд за популациону политику нису више 
приказани у оквиру глава, већ су приказани у оквиру раздела Општинске управе у оквиру 
одговарајуће програмске активности. 
 Консолидовани буџетски расходи и издаци буџетских корисника усаглашени су у 
износима и по изворима финансирања са расположивим буџетским средствима за 2018. 
годину и износе 2.313.229.008 динара и са средствима из осталих извора у износу од 
50.825.637 динара износе укупно 2.364.054.645 динара. 
 Имајући у виду изворе средстава, износ појединих прихода, као и потребу за 
рационализацијом расхода и издатака у наредном периоду, планирани обим средстава из 
буџета за буџетске кориснике није могао да одговори свим поднетим захтевима. 
 При планирању буџетских расхода и издатака, а сагласно са одредбама из Закона, 
приоритет су имали расходи по основу плата, додатака и накнада запослених и социјалних 
доприноса на терет послодавца, накнада по основу права из колективних уговора 
(јубиларне награде, отпремнина и друго), стални трошкови (комуналне услуге, трошкови 
електричне енергије, набавке енергената и др.) и уговорене обавезе буџетских корисника 
из своје надлежности. 
 Обим средстава за плате и социјалне доприносе на терет послодавца код свих 
буџетских корисника планиран је сагласно Упутству за припрему Одлуке о буџету 
општине Бор за 2018. годину и пројекција за 2019. и 2020. годину, а који се заснива  на 
ограничењу масе плата на ниво 2017. године, односно на бази треутног броја запослених и 
њихових коефицијената и основице на основу законских и подзаконских аката и након 
смањења максималног броја запослених на неодређено са већ донетом Одлуком Владе РС 
у јуну 2017.године и након седнице Скупштине општине Бор на којој се донела Одлука о 
максималном броју на неодређено време у јавном сектору општине Бор за 2017.годину, 
планирана маса средстава за плате усклађена је са Упутством Министарства финансија. 
            Број запослених чије се плате финансирају у буџету општине Бор предвиђен за 
2018. годину дат је у извршавању Одлуке о буџету општине Бор. 
 Обзиром да су реални расходи корисника много већи од лимитираних у Упутству о 
изради предлога, поједини корисници приказали су у својим предлозима потребу и за 
додатним средствима, када су основне намене потрошње у питању, а поготову за 
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значајним додатним средствима за текуће и капитално одржавање и одржавање и набавку 
опреме. 
 Многи корисници буџетских средстава нису испоштовали Упутство Одсељења за 
финансије у делу да морају приложити предмере и предрачуне радова за капиталне 
издатке, већ су одокативно планирали и самим тим средства им нису могла бити ни 
планирана нацртом Одлуке о буџету општине Бор за 2018. годину.  
 Такође, многи корисници нису испоштовали рок за доставу својих предлога 
финансијских планова, а Балетска школа „Лујо Давичо“ није ни доставила предлог. 

 
 

Обзиром да се у припреми буџета, према Закону о буџетском систему, користе 
јединствене буџетске класификације, прописане Правилником о стандардном 
класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем и да се буџет, због могућих 
одступања у основним параметрима који се користе приликом планирања, припрема на 
трећем нивоу економских класификација, у циљу разумевања садржаја тих класификација, 
ближе се образлaжу поједине економске класификације, и то: 

 
 
 
Расходи за запослене  
 
411 и 412 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и Социјални 

доприноси на терет послодавца  
На економској класификацији 411 планиране су плате, додаци и накнаде стално 

запослених, плате привремено запослених, плате по основу судских пресуда и др.  
На економској класификацији 412 планирани су социјални доприноси на терет 

послодавца (допринос за ПИО, допринос за здравствено осигурање и незапосленост).  
413 - Накнаде у натури  
Накнаде у натури - превоз запослених на посао и са посла - маркица, паркирање и 

др.  
414 - Социјална давања запосленима  
Социјална давања запосленима садрже конта за исплате накнада које иду на терет 

фондова (породиљско боловање, боловања преко 30 дана, инвалидност рада другог 
степена), отпремнине приликом одласка у пензију и помоћ у случају смрти запосленог или 
члана уже породице, помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице 
и др.).  

415 - Накнаде трошкова за запослене  
Накнаде трошкова за запослене на економској класификацији 415 (накнаде 

трошкова за одвојен живот од породице, накнаде трошкова за превоз на посао и са посла у 
готовини, накнаде трошкова за смештај изабраних, постављених и именованих лица и др.).  

416 - Награде, бонуси и остали посебни расходи  
Награде запосленима - јубиларне награде (зависно од броја година проведених на 

раду), накнаде члановима комисија.  
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Коришћење услуга и роба 
 
421 - Стални трошкови  
Обухватају следеће трошкове:  
- трошкове платног промета и банкарских услуга; 
- трошкове услуга комуникација (фиксних и мобилних телефона, телефакса, 

интернета, услуге поште и доставе и слично);  
- трошкове осигурања (имовине, као шо су: зграде, возила и остала дугорочна 

имовина и осигурање запослених); 
 - трошкове закупа имовине и пословног простора; 
 - трошкове енергетских услуга (услуге за електричну енергију и услуге грејања); 
- трошкове комуналних услуга (услуге водовода и канализације, услуге редовног 

одржавања, као што су: заштита имовине, чишћења, одвоз отпада и остале комуналне 
услуге, као што је накнада за коришћење градског грађевинског земљишта и слично).  

422 - Трошкови путовања  
Средства у оквиру ове апропријације економске класификације, обезбеђују се за 

финансирање трошкова службених путовања у земљи и иностранству, трошкове превоза, 
смештаја и дневница (исхране) на службеном путу, трошкове превоза у јавном саобраћају 
по службеном послу, транспортне трошкове службе и сл; Такође, обезбеђују се средства за 
трошкове путовања ученика који учествују на републичким и међународним такмичењима 
и остали трошкови транспорта.  

423 - Услуге по уговору  
На овој економској класификацији опредељују се средстава за: 
- административне услуге (услуге превођења, секретарске услуге, рачуноводствене 

услуге и остале административне услуге); 
 - услуге одржавања рачунара и израде одговарајућих софтвера; 
 - услуге образовања и усавршавања запослених; 
 - услуге информисања (штампање билтена, часописа или публикација, услуге 

информисања јавности и односа са јавношћу); 
 - услуге рекламирања, медијске услуге радија и телевизије; 
 - услуге ревизије, адвокатске услуге, правне услуге и остале стручне услуге; 
 - котизације за семинаре и стручна саветовања, издаци за стручне испите, 

објављивање тендера и информативних огласа; 
 - домаћинство и угоститељство (прање, чишћење, угоститељске услуге и 

репрезентација); 
 - ангажовање лица по уговору о делу и по привременим и повременим пословима, 

систематски преглед запослених. 
Преко ове економске класификације реализују се пројекти министарства културе и 

информисања за средства одобрена установама културе општине Бор. 
 424 - Специјализоване услуге  
Услуге за потребе реализације значајних пројеката из разних области, које нису 

стандардно класификоване у контном плану, а појединачно се различито (нестандардно) 
исказују код буџетских корисника. У специјализоване услуге се класификују, и то: 

 - пољопривредне услуге (услуге заштите животиња и биља); 
 - услуге образовања, културе и спорта; 
 - медицинске услуге (здравствена заштита по уговору, услуге јавног здравства - 

инспекција и анализа, лабораторијске услуге и остале медицинске услуге); 
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 - услуге очувања животне средине, геодетске услуге, као и остале специјализоване 
услуге.  

Преко ове економске класификације реализују се пројекти министарства културе и 
информисања за средства одобрена установама културе општине Бор. 

425 - Текуће поправке и одржавањe  
На овој економској класификацији обезбеђују се средства за поправке и одржавање 

зграда и опреме, намештаја, поправке електричне и електронске опреме, административне 
опреме, возног парка, остале опреме, као и поправке и одржавање пословног простора 
(зидарски, столарски, молерски, водоинсталатерски, елетричарски и сл. радови); 
одржавање опреме за пољопривреду, опреме за очување животне средине, медицинске и 
лабораторијске опреме, опреме за образовање, спорт и културу, јавну безбедност.  

426 - Материјал  
Под расходима материјала подразумевају се: 
 - административни материјал (канцеларијски материјал, заштитна или радна одећа 

и униформе); 
Средства исказана на овој економској класификацији, не могу се односити на 

средства потребна за расходе за радну одећу (одећа и ципеле) и службену одећу, осим у 
случајевима да је радна одећа прописана. Право на планирање средстава за расходе за 
радну униформу (одећа и ципеле), службену одећу, униформе и заштитна одела, у складу 
са Посебним колективним уговором за државне органе имају они државни органи и 
организације који имају запослене на радним местима са посебним условима рада, и то: 
послове инспекцијског и другог надзора; послове возача; послове хидролошких и 
геодетских мерења на терену, авио снимања, руковања фотограметријским инструментима 
и лабораторије; послове везане за рад на противградним полигонима, радарима и 
изолованим метеоролошким станицама; лабораторијске и друге сличне послове који се 
обављају хемикалијама опасним по здравље; послове који су изложени сталној буци 
високог интензитета која потиче од уређаја који се користе у раду; послове судског и 
административног извршења; послове архивског манипуланта и архивског деопа; послове 
достављача, курира и спремачица; послове програмера, оператера и организатора рада на 
рачунарима; послове физичког обезбеђења, противпожарне заштите, стражара, чувара и 
портира; послове дактилографа, ложача, перача возила, телефонисте и запослених у бифеу 
- ресторану; послове запослених у штампарији. 

 - материјал за образовање и усавршавање запослених (гласила о прописима, 
стручна литература и сл); 

 - материјал за саобраћај (издаци за гориво, бензин, дизел гориво, мазиво и остали 
материјал за превозна средства); 

 - материјал за домаћинство (производи за чишћење, хигијенски производи); 
 - материјал за угоститељство (материјал за припремање хране и пиће); 
 - материјал за пољопривреду (храна за животиње, природна и вештачка ђубрива, 

семе, биљке и остали материјал за пољопривреду); 
 - материјал за очување животне средине (за метеоролошка мерења, за истраживање 

и развој, тестирање ваздуха, тестирање воде, тла и остали материјали за очување животне 
средине и науку); 

 - материјали за посебне намене (заставе, пломбе за печатирање, резервни делови, 
алат и ситан инвентар).  
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Oтплата камата 
 
441 – Отплата домаћих камата 
Исказује се отплата камата по кредитним задужењима; 
444 – Пратећи трошкови задуживања 
Под пратећим трошковима задуживања подразумевају се камате по неплаћеним 

рачунимa у роковима, камате за експропријацију по судским решењима и сл, курсним 
разликама приликом обрачуна кредита и службених путовања у иностранство. 

 
 
 
Субвенције  
 
451 и 454 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 

и субвенције приватним предузећима 
На овој економској класификацији исказују се текуће и капиталне субвенције, и то: 
 - за водопривреду, пољопривреду; 
 - осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама као и 
- за линијски превоз.  
 
 
 
Донације и трансфери 
 
463 – Текући и капитални трансфери осталим нивоима власти 
У оквиру ове економске класификације приказују се расходи и здаци за индиректне 

кориснике другог нивоа власти – основне и средње школе, Иторијски архив и Центар за 
социјални рад; 

464 - Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 
На овој економксој класификацији исказују се расходи и издаци за Дом здравља и 

Апотеку; 
465 - Остале дотације и трансфери 
Ова економска класификација односи се на 10% разлике у плати за уплату буџет 

Републике Србије. 
 
 
 
Социјална помоћ 
 
472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета 
На овој економској класификацији исказују се накнаде и то: 
-накнаде из буџета за децу и породицу (помоћи породиљама, вантелесна 
оплодња...); 
-накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт (ученичке награде, 
стипендије, за становање и живот). 
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 Остали расходи  
 
481 - Дотације невладиним организацијама  
На овој економској класификацији исказују се дотације невладиним 

организацијама, и то: 
 - организацијама које пружају помоћ домаћинствима, дотације у натури, Црвеном 

крсту Србије; 
 - спортским (спортским савезима); 
 - етничким заједницама и мањинама; 
 - верским заједницама; 
 - осталим удружењима грађана и политичким странкама.  
482 - Порези, обавезне таксе, казне и пенали 
Ова економска класификација односи се на судске таксе по извршним решењима и 

остале таксе и казне, таксе за регистрацију службених аутомобила... 
483 - Новчане казне и пенали по решењу судова 
На овој економскаој класификацији исказују се судски трошкови поступка по 

пресудама и извршним решењима, награде извшитељима... 
485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 
На овој економској класификацији исказују се накнаде штете грађанима за уједе 

паса луталица или друге повреде нанете од стране државних органа. 
 
Издаци за нефинансијску имовину  
 
511, 512, 513, 515 и 541 - Зграде и грађевински објекти, Машине и опрема, 

Остале некретнине и опрема, Нематеријална имовина, Земљиште  
511 - средства у оквиру ове апропријације обезбеђују се за: куповину зграда и 

објеката, изградњу зграда и објеката, капитално одржавање зграда и објеката и пројектно 
планирање (процена изводљивости, израда идејних пројеката и пројектне документације);  

512 - саобраћајна опрема (најчешће за аутомобиле, комбије, теренска возила и сл.); 
административна опрема (намештај и уградна опрема, рачунарска опрема, мреже за 
рачунарско повезивање, телефонске централе са припадајућим инсталацијама и апаратима, 
телефони, мобилни телефони, електронска опрема, опрема за домаћинство - уређаји за 
ресторане и кафе бифее, опрема за образовање и културу, медицинска опрема и опрема за 
војску и јавну безбедност; књиге у библиотеци, уметничка дела, природне реткости и сл;  

513 - 515 - остала основна средства (компјутерски софтвери, уметничка дела, 
природне реткости, техничку документацију, лиценце, концесије, права коришћења 
имовине у туђем власништву, прикључак на телефонске линије и остала нематеријална 
права); 

541 – набавка земљишта за сахрањивање, експропријација земљишта и сл; 
 
 
Набавка финансијске имовине  
 
611 - Отплата главнице домаћим кредиторима 
На овој екoномској класификацији исказује се отплата главнице по кредитним 

задужењима. 
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Раздео 1. - Скупштина општине 
 
         

У оквиру програма 16 – Политички систем локалне самоуправе укупно планирана 
средства за финансирање Скупштине општине, као органа, у 2018. години износе 
17.577.418 динара. 

Поред програмске активности која се односи на функционисање скупштине, 
постоји и програмска активност која се односи на подршку раду извршних органа и 
скупштине, односно односи се на скупштинску службу, као и пројекат који се односи на 
спровођење редовних избора за одборнике. 
         Збирно посматрано обе програмске активности, средства за исплату плата, 
социјалних доприноса  на терет послодавца, трошкови превоза на посао и са посла и 
социјална давања ( екон.клас.411, 412, 414 и 415) планирана су у износу од 1.423.048 
динара и то за секретара Скупштине 1.419.048 динара, обзиром да председник Скупштине 
прима накнаду и да је 4.000 динара отворена апропријација на овим економским 
класификацијама за могућност избора изабраних лица и исплате наведених трошкова а не 
накнаде.  
  

Трошкови путовања на службеном путу (еконм.клас.422) у износу од 80.000 динара. 
         На економској класификацији 423-Опште услуге по уговору планирана је накнада 
за рад одборника и члановима савета, накнада председника и заменика председника 
Скупштине општине Бор,  репрезентација и поклони, угоститељске услуге, емитовање 
седница скупштине, уметничке дипломе и награде које додељује општина као 
Ђурђевданску награду, објаве информација о спровођењу избора, објаве тендера и 
закључених уговора након спроведеног поступка јавне набавке, у износу од 9.718.334 
динара. 
 На економској класификацији 425 - Текуће поправке и одржавање планирана су 
средства за текуће поправке и одржавање опреме у износу од 70.000 динара. 
 Планирани расходи за екон.клас. 426 – Материјал у износу од 985.000 динара 
односе се на трошкове канцеларијског материјала за функционисање, седнице скупштине 
и изборе, цвеће за обележавање одређених датума, кертриџи и тонери и материјал за 
образовање и усавршавање. 
             На име смањења плата 10% основице планирана су средства за уплату разлике у 
буџет Републике у износу од 143.000 динара (екон. клас. 465 – Остале дотације и 
трансфери). 

 У складу са одредбама члана 5.став 4. Закона о буџетском систему (''Службени 
гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 
68/15-др.закон, 103/15 и 99/16) и чланом 16. Закона о финансирању политичких 
активности ("Службени гласник РС", број 43/2011 и 123/14) планирана су средства за 
редовно финансирање политичких субјеката чији су кандидати изабрани у скупштини 
општини Бор у износу од 1.476.036 динара на економској класификацији 481 – Дотације 
невладиним организацијама.  
 На економској класификацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне и пенали 
планирана су средства за таксе у износу од 1.000 динара. 

Економска класификација 512 -Машине и опрема је планирана 101.000 динара и 
односе се на набавку рачунарске опреме за скупштинску службу. 



143 
 

За пројекат 2101-П1 средства су планирана за спровођење редовних избора за 
одборнике и то: Трошкови на економској класификацији 416 - Награде запосленима и 
остали посебни расходи, планирани су у износу од 3.500.000 динара за исплату накнада 
радним телима и комисијама за изборе, Трошкови на економској класификацији 421 – 
Стални трошкови, планирани су у износу од 80.000 динара за услуге поште и доставе, 
провизије и закупа посл,простора за изборе, На економској класификацији 423-Опште 
услуге по уговору, планирани су расходи за објаве информација о спровођењу избора у 
износу од 150.000 динара и Планирани расходи за екон.клас. 426 – Материјал су у износу 
од 150.000 динара за канцеларисјки материјал. 
 
 

Укупно планирана средства за Раздео 1 – председник Скупштине општине 
износи 17.577.418 динара. 
 
 
 
 
 
Раздео 2. - Председник општине  
 
 
 У оквиру Раздела 2. - Председник општине приказују се нови програми, поред 
програма 16 - Политички систем локалне самоуправе, и то Програм 2 – Комуналне 
делатности, Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура и 
Програм 12 – Здравствена заштита. 

 
 
Укупно планирани издаци у оквиру Програма 2 - Комуналне делатности су у износу 

од 75.912.141 динар и односе се на Пројекат 1 - Замена постојеће расвете лед расветом на 
територији општине Бор и Пројекат 2 – Израда пројектне документације и извођење 
радова на изградњи објекта за привремени смештај паса луталица. 

 
Укупно планирани расходи и издаци у оквиру Програма 7 - Организација 

саобраћаја и саобраћајна инфраструктура су у износу од 149.860.090 динара и односе се на 
Програмску активност 0701-0002 - Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, 
а садржи асфалтирање путева и улица у граду и селима, тротоара, ивичњака, стварање 
побољшаних услова за квалитетан живот особа са инвалидитетом. 

 
Укупно планирани издаци у оквиру Програма 12 – Здравствена заштита су у износу 

од 1.200.000 динара и односе се на Пројекат 1 - Пројектно техничка документација за 
извођење радова на реконструкцији и инвестиционом одржавању Опште болнице Бор, што 
је преузета обавеза из 2017.године. 

 
У оквиру програма 16 – Политички систем локалне самоуправе укупно планирани 

расходи Извршног органа (Председник општине) су у укупном износу од 21.016.478 
динара. 
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Средства за исплату плата председника општине, заменика председника општине, 3 
помоћника председника општине, социјалних доприноса на терет послодавца и превоз са 
посла и на посао, као и социјална давања-накнада за боловања, помоћ у случају смрти и 
медицинском лечењу (екон.клас. 411000, 412000, 414000 и 415000) за изабрана и 
постављена лица планирана су у износу од 6.475.460  динара. 

Расходи по основу јубиларних награда (екон. клас. 416000 – Награде запосленима и 
остали посебни расходи) нису планирани, односно отворена је апропријација са 1.000 
динара у случају могуће исплате.  

Расходи по основу сталних трошкова – тв претплата (екон. клас. 421000 – Стални 
трошкови) планирани су у износу од 66.000 динара - преносом надлежности обрачуна 
путних трошкова у иностранству са Народне банке РС на Управу за трезор, започело се са 
обрачуном платног промета и за тв претплату, и трошкови путовања на службеном путу у 
земљи и иностранству (екон.клас. 422000 – Трошкови путовања) у износу од 380.000 
динара.  

Расходи по основу услуга по уговору (екон.клас. 423000 – Услуге по уговору) 
односе се на расходе за котизације, репрезентацију, угоститељске услуге, поклоне, услуге 
емитовања емисија о раду органа и остале услуге у износу од 12.327.333 динара.   

На име текућег одржавања опреме (екон. клас. 425000 – Текуће поправке и 
одржавање)  планирана су средства у износу од 140.000 динара за поправку и одржавање 
опреме, и на име расхода канцеларијског материјала, стручне литературе и осталог 
материјала за посебне намене, материјала за одржавање хигијене (екон.клас. 426000 – 
Материјал) планирана су средства у износу од 999.000 динара.  
 На име курсних разлика приликом службених путовања у иностранство у износу од 
30.000 динара (екон. клас. 444000 – Пратећи трошкови задуживања). 

На име смањења плата 10% основице планирана су средства за уплату разлике у 
буџет Републике у износу од 474.685 динара (екон. клас. 465000 – Остале дотације и 
трансфери). 

 За судске таксе 482- Порези, обавезне таксе, казне и пенали, опредељена су 
средства у износу од 23.000 динара. 

За набавку административне опреме 512-Машине и опрема, опредељена су средства 
у износу од 100.000 динара. 
  
Укупно планирана средства за Раздео 2 – Председник општине износи 247.988.709 
динара. 
 
 
 
 
Раздео 3. – Општинско веће  

 
  У оквиру програма 16 – Политички систем локалне самоуправе укупно планирани 
расходи Извршног органа (Општинско веће) су у укупном износу од 4.506.456 динара. 

У оквиру овог раздела финансирају се плате 4 члана Општинског већа, превоз са 
посла и на посао, социјална давања у случају боловања, накнаде 4 члана Општинског већа 
и средства за уплату разлике у буџет Републике, као и службена путовања. 
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Укупно планирана средства за Раздео 3 – Општинско веће износи 4.506.456 
динара. 
 
 
 
Раздео 4. - Општинско јавно правобранилаштво 
 
 

У оквиру програма 15 – Локална самоуправа Правобранилаштво општине Бор 
финансира се у укупном износу од 4.649.989 динара. 

За постављена и запослена лица у Општинском јавном правобранилаштву по 
основу плата, социјалних доприноса, превоза на посао и са посла и социјална давања 
(екон. клас. 410000 – Расходи за запослене) планирана су у износу од 3.335.124 динара.  
 С обзиром на специфичност сталних трошкова у делу комуналних услуга, јер се у 
целости исказују на овој апропријацији (грејање, вода, ), као и других расхода по основу 
фиксне телефоније (екон. клас. 421000 – Стални трошкови) планирани су у износу од 
358.865 динара. 
 По основу службених путовања, дневница у земљи, смештаја и осталих трошкова 
на службеном путу за потребе Општинског јавног правобранилаштва (екон. клас. 422000 – 
Трошкови путовања) планирани су расходи у износу од 90.000 динара. 
 За услуге образовања, угоститељске услуге, репрезентације и осталог на економској 
класификацији 423-Опште услуге по уговору, издвојена су средства у износу од 143.000 
динара. 

За текуће поправке и одржавање објекта и опреме планирано је 25.000 динара - 425 
-Текуће поправке и одржавање. 

Канцеларијски материјал, материјал за одржавање хигијене, за образовање 
планиран је на 426-Материјали у износу од 254.000 динара. 
             На име смањења плата 10% основице планирана су средства за уплату разлике у 
буџет Републике у износу од 354.000 динара (екон. клас. 465000 – Остале дотације и 
трансфери). 

Порези и таксе 482 планирани су у износуи од 5.000 динара и административна 
опрема (намештај) у износу од 85.000 динара. 

 
 
Укупно планирана средства за Раздео 4 – Правобранилаштво општине Бор 

износи 4.649.989 динара. 
 
 

 
Раздео 5. - Општинска управа 
 
  
 У односу на Одлуку о буџету општине Бор за 2017.годину, у овој одлуци уводи се 
програм 8 – Предшколско образовање и 17 – Енергетска ефикасност, а области по свим 
програмима су у оквиру одговарајућих програмских активности тако дате да омогућавају 
већу прегледност и боље сналажење у оквиру Одлуке. 
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У оквиру Раздела 5 – Општинска управа планирани расходи и издаци за 

финансирање раздела 5 односе се на директног буџетског корисника Општинску управу и 
индиректне буџетске кориснике културе, Предшколске установе Бамби, месне заједнице, 
Установу Спортски центар, Туристичку организацију, Буџетски фонд за заштиту животне 
средине и Буџетски фонд за развој пољопривреде, све у износу од 2.038.506.436 динара. 

Буџетски фонд за финансирање активне политике запошљавања и Буџетски фонд за 
популациону политику нису у оквиру посебне главе као у 2017.години, већ одређених 
програмских активности у оквиру програма 3 – Локални економски развој и 11 – 
Социјална и дечија заштита. 

 
 
 
У оквиру Општинске управе програм 1-становање, урбанизам и просторно 

планирање у износу од 92.586.625 динара, програмске активности 1101-0001, финансира 
се накнада комисији за планове, План генералне регулације за градско подручје Бора - 
обавеза из 2017.године, оглашавање јавног увида за урбанистичке планове у штампаним и 
електронским медијима, програмске активности 1101-0002 геодетске услуге и таксе за 
озакоњење, програмске активности 1101-0003 уклањање мањих монтажних објеката и 
шкољки аутомобила, услуге вештачења, услуге исељења бесправно усељених лица, 
усл.очув.жив.сред.,науке и геод.услуге - служба катастара, услуге геометара - 
обележавање, препарцелација, пројектно техничка документација за уређивање земљишта, 
уређивање земљишта, одузета земљишта поступком експропријације и пратеће камате и 
таксе, експропријација потребног земљишта и набавка потребног земљишта, Израда 
пројектно техничке докиментације за уређење простора: уређење парка код Студентског 
дома (обавеза из 2017.године), израда пројектно техничке докиментације за уређење 
простора: Простор између Зеленог булевара, улице 9. бригаде, улице Тимочке дивизије и 
средњих школа на 4. километру (обавеза из 2017.године), програмске активности 1101-
0004 средства солидарне стамбене изградње и од откупа станова и то за сталне трошкове 
(провизија), услуге по уговору (објава тендера, информисање), таксе и набавку стамбених 
јединица, као и за изградњу истих.  
 
 

У оквиру Општинске управе програм 2-комуналне делатности у износу од 
363.417.917 динара, програмске активности 1102-0001  финансирају се трошкови јавне 
расвете (струје), одржавања исте, као и камате за трошкове јавне расвете, програмске 
активности 1102-0002 одржавање зеленила и паркова, зимско одржавање улица, тротоара, 
пешачких стаза и паркинг простора и одржавање опреме за подземно наводњавање, 
програмске активности 1102-0003 чистоћа у граду и насељима, програмске активности 
1102-0004 програм мера заштите животиња, накнада штете грађанима за уједе од паса 
луталица, трошкови камате и судски трошкови за наведено, програмске активности 1102-
0007  субвенције ЈКП Топлани за извршење расхода за угаљ у износу од 15.000.000 динара 
и трошкове електричне енергије у износу од 30.000.000 динара, програмске активности 
1102-0008  трошкови воде на јавним чесмама и фонтанама и одржавање јавних чесми, 
мониторинг пијаће воде, накнада за наводњавање, субвенције ЈКП Водоводу за трошкове 
електричне енергије у износу од 25.000.000 динара и ЈП Боговина у износу од 23.000.000  
динара (од тога 5.000.000 динара за трошкове електричне енергије),   
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Планирано је 18 пројеката: Пројекат 1102-П3 у износу од 15.500.000 динара а за 
Прибављање непокретности-земљишта за сахрањивање са трошковима камата, такси и 
судских трошкова, Пројекат 1102-П4 у износу од 500.000 динара а за Санацију гараже 
Општинске управе, Пројекат 1102-П5 у износу од 1.548.838 динара а за Уређење речних 
корита водотокова II реда наменским средствима на основу Закона о водама, општина Бор 
ће заштити пољопривредно земљиште , односно корита водотокова река II реда, а то је 
Оснићка река по налогу Републичке водне инспекције, као и других водотокова за 
преостала средства, Пројекат 1102-П6 у износу од 10.000.000 динара а за Извођење радова 
на изградњи водовода МЗ Метовница - I фаза, Пројекат 1102-П7 у износу од 10.000.000 
динара а за пројектно техничку документацију и реконструкцију атмосферске 
канализације у граду I фаза, Пројекат 1102-П8 у износу од 10.000.000 динара а за 
извођење радова на изградњи водовода у Бучју I фаза, Пројекат 1102-П9 у износу од 
700.000 динара а за Израду пројектно техничке документације за санацију цевовода на 
делу III км код НИС-а, код "Кристала" и "Дрвозана", Пројекат 1102-П10 у износу 
2.800.000 динара за Израда пројектно техничке документације водоснабдевања МЗ 
"Горњане", Пројекат 1102-11 у износу 450.000 динара за Израду пројектно техничке 
документације водоснабдевања Гробљанска улица МЗ "Злот", Пројекат 1102-12 у износу 
2.500.000 динара за Реконструкција резервоара на главној водоводној мрежи Злот-Бор, 
Пројекат 1102-13 у износу 4.000.000 динара за Извођење радова на изградњи водоводне 
мреже  у реону Чока Рељи МЗ "Брестовац", Пројекат 1102-14 у износу 400.000 динара за 
Пројектно техничка документација водоснабдевања у улици Марка Орешковића МЗ"Нови 
Центар", Пројекат 1102-15 у износу 888.000 динара за Пројектно техничку документацију 
за повезивање домаћинстава и осталих објеката на изведени фекални канализациони 
систем МЗ Кривељ – понавља се из 2017.године, Пројекат 1102-16 у износу 1.914.000 
динара за Пројектно техничка документација за издавање грађевинских дозвола и 
извођење радова и издавање локацијских услова за водоснабдевање МЗ Метовница – 
понавља се из 2017.године, Пројекат 1102-17 у износу 1.400.000 динара за Пројектно 
техничка документација за издавање грађевинских дозвола и извођење радова и издавање 
локацијских услова за водоснабдевање МЗ Бучје – понавља се из 2017.године, Пројекат 
1102-18 у износу 3.172.800 динара за Инвестиционо улагање за крак водоводне мреже 
према реону "Вашариште", водоснабдевање насеља "Рудине" МЗ Брестовац – понавља се 
из 2017.године, Пројекат 1102-19 у износу 2.687.839 динара за Завршетак изградње 
водоводне мреже МЗ Лука са озакоњењем – понавља се из 2017.године, Пројекат 1102-20 
у износу 7.456.440 динара за Уређење пијаце Бор. 
  

 
У оквиру програма 3 – локални економски развој у износу од 35.083.000 динара, 

програмска активност 1501-0001 у износу од 5.083.000 динара финансира се Бизнис 
инкубатор центар – зараде, стални трошкови, превоз са посла и на посао, јубиларне 
награде.... програмска активност 1501-0002 у износу од 10.000.000 динара планира се 
финансирање запошљавања и самозапошљавања, Планиран је Пројекат 1501-П1 и то 
Пројекат: Јавни радови у износу од 10.000.000 динара и Пројекат 1501-П2 и то Пројекат: 
Стручна пракса. 

 
 
У оквиру програма 4 – развој туризма у износу од 54.427.312 динара, програмска 

активност 1502-0001 у износу од 37.077.072 динара финансира се одржавање жичаре, 
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Лазареве пећине, радови на пробијању Лазареве пећине, субвенције ЈП ЗОО у износу од 
34.000.000 динара и пренос Србијашумама трећине остварених прихода од посета 
Лазаревој пећини. 

Планира се 5 пројеката: Пројекат 1502-П1 у износу од 500.000 динара а за ЈП 
"Борски туристички центар" у ликвидацији (накнада ликвидационог управника и непходни 
текући трошкови за завршетак поступка ликвидације), Пројекат 1502-П2 у износу од 
3.183.720 динара а за Осветљење саобраћајнице до кампа - Борско језеро, Пројекат 1502-
П3 у износу од 10.966.520 динара а за Асфалтирање пешачке стазе - Борско језеро, 
Пројекат 1502-П4 у износу од 700.000 динара а за Пројектно техничка документација са 
снимањем и добијањем грађевинске дозволе за фекалну канализацију (део насеља) - 
Борско језеро, Пројекат 1502-П5 у износу од 2.000.000 динара а за Пројектно техничка 
документација са снимањем за водоснабдевање и добијање грађевинске дозволе (насеље са 
друге стране језера)  - Борско језеро. 

 
У оквиру програма 7 – организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура у 

износу од 263.892.428 динара, програмска активност 0701-0002 у износу од 88.738.516 
динара а за крпљење улица, стаза и степеништа, летње одржавање путева, зимско 
одржавање путева, санација клизишта, аутобуска стајалишта, одржавање птице робот, 
монтажа и демонтажа огласних табли, трошкови прикључка на ком.објектима, одржавање 
семафора, хоризонтална и вертикална сигнализација, атмосферска сигнализација, 
новог.декорација града, набавка соли за зимско одржавање улица, геодетске услуге, 
фарбање ограда и стубова, парковски реквизити, реквизити за дечија игралишта, клупе, 
радови на стварању услова за побољшање квалитета живота особа са инвалидитетом, са 
одговарајућом пројектном документацијом накнаде грађанима, камате и судски трошкови 
за упад у шахте..., програмска активност 0701-0004 у износу од 165.649.092 динара а за 
линијски и ђачки превоз уговорен до 15.01.2018.године и за расписивање нове јавне 
набавке, трошкове камате и судске трошкове приликом тужби. 
Планира се четири пројеката: Пројекат 0701-П1 у износу од 704.820 динара а за Санацију 
моста преко Рукјавице МЗ Слатина са пројектно техничком документацијом, Пројекат 
0701-П2 у износу од 5.600.000 динара а за ЈП Дирекцију за изградњу Бора (накнада 
ликвидационог управника и непходни трошкови за завршетак поступка ликвидације, као и 
камате за неизвршен трошак за електричну енергију и друге трошкове), Пројекат 0701-П3 
у износу од 2.200.000 динара а за Унапређење безбедности саобраћаја у 2018. години на 
основу Закона о безбедности саобраћаја и Предлога Програма Савета за саобраћај и 
Пројекат 0701-П4 Пројектно техничка документација за изградњу пута Доња Бела Река – 
Појате у износу од 1.000.000 динара. 

 
У оквиру програма 8 – предшколско образовање и васпитање у износу од 

26.320.892 динара, планирани су пројекти и то три: Пројекат 2001-П1 у износу од 
18.091.872 динара а за реконструкцију локала у улици Д.Р.Бобија у циљу формирања 
функционалне целине за предшколско образовање у Бору,  Пројекат 2001-П2 у износу од 
5.000.000 динара а за израду ограде у Предшколској установи „Бамби“ и Пројекат 2001-
П3 у износу од 3.229.020 динара а за реконструкцију секундарне топловодне мреже 
Предшколске установе "Бамби" --обданиште Бамби, са пројектно техничком 
документацијом. 
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Финансирање основног образовања врши се у оквиру програма 9 – основно 
образовање и васпитање у износу од 100.286.427 динара, програмске активности 2002-
0001 у износу од 88.839.791 динар - Трансфери  школама на територији општине Бор 
односе на расходе за запослене без плата запослених, осим код Регионалног центра за 
таленте (превоз запослених, исплату јубиларних награда и помоћи у складу са 
Колективним уговором у образовању на нивоу основног образовања), затим расходи за 
коришћење роба и услуга  (односи се на сталне трошкове, расходи по основу службених 
путовања, превоза ученика и одржавања објеката и опреме и материјалних трошкова),  као 
и опремање на  512 – Машине и опрема. У оквиру исте програмске активности планиран је 
и превоз ученика основ.школа ван.тер.опш.и смештај у специјалне школе са интернатом у 
износу од 1.350.000 динара. 
Планирана су шест пројекта: Пројекат 2002-П1 у износу од 3.222.000 динара а за санацију 
спортског терена ОШ „Душан Радовић“, Пројекат 2002-П2 у износу од 623.760 динара а 
за санацију кошаркашког игралишта ОШ „Душан Радовић“, Пројекат 2002-П3 у износу од 
2.099.548 динара а за израду ограде ОШ „Душан Радовић“,  Пројекат 2002-П4 у износу од 
1.597.332 динара а за израду ограде ОШ „3.октобар“, Пројекат 2002-П5 у износу од 
1.008.780 динара а за Текуће одржавање подова ОШ Ђура Јакшић Велики Кривељ, 
подручно одељење Бучје и  Пројекат 2002-П6 у износу од 1.545.216 динара а за Текуће 
одржавање платоа испред школе ОШ Ђура Јакшић Велики Кривељ, подручно одељење 
Бучје. 
 За финансирање средњег образовања Програм 10 – средње образовање и 
васпитање у износу од 39.543.000 динара, у оквиру једне програмске активности 2003-
0001 планирана су средства за трансфере у износу од 39.243.000 динара (накнада за превоз 
на посао и са посла, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по 
уговору, текуће поправке и одржавање и материјал), и за капиталне издатке. У оквиру 
истог програма планиран је превоз ученика средњих школа ван.тер.опш.и смештај у 
специјалне школе са интернатом у износу од 300.000 динара. 
  

У оквиру Програма 11 – Социјална и дечија заштита у износу од 153.850.701 
динар, програмске активности 0901-0001 финансирају се расходи за Центра за социјални 
рад у износу од 14.423.018 динара (за једнократне помоћи издвојено 8.000.000 динара), 
расходи за избегла и расељена лица у износу од 19.115.000 динара (за сталне трошкове 
50.000 динара; за камате 30.000 динара; 285.000 динара за једнократне помоћи за избегла и 
расељена лица из буџета општине Бор; Помоћ за побољшање услова становања за избегла 
и расељена лица кроз доделу средстава за набавку кућа и адаптацију - 8.820.000 (учешће 
Репуб.комесаријата) и 980.000 (учешће општине Бор); Помоћ за побољшање услова 
становања повратника по основу споразума о реадмисији кроз доделу помоћи за куповину 
сеоске куће са окућницом (1 кућа) - 1.260.000 (учешће Репуб.комесаријата) и 140.000 
(учешће општине Бор); Помоћ за побољшање услова становања интерно расељених лица 
док су у расељеништву кроз доделу помоћи при куповини сеоских кућа са окућницом и 
набавку грађевинског материјала за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са 
окућницом, обавеза из 2017.године-1.845.000 (учешће Репуб.комес) и 205.000 (учешће 
општине); учешће општине Бор за изградњу стамбеног објекта за избегла и расељена лица: 
израда планске и пројектне документације - 1.000.000 динара, трошови припреме и 
изградње инфраструктуре - 2.500.000 динара, накнаде јавним предузећима за прикључке - 
2.000.000 динара)), за Народну кухињу у износу од 19.800.000 динара, Студ.награде и 
стипендије и др.давања у науци, култури и образовању укупно 7.800.000 динара: 50.000 – 
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књиге, 550.000 - лап топ, 700.000-новчане награде ученицима који су остварили резултате 
на републичким такмичењима и њиховим менторима, 4.000.000-стипендије, Накнаде за 
социјалну заштиту из буџета(треће дете) и бесплатне и регресиране ужине  - 2.500.000, у 
оквиру програмске активности 0901-0003 финансирају се трошкови за дотације 
невладиним организацијама -одрживи развој и развој хуманитарних програма-по конкурсу 
у износу од 200.000 динара, у оквиру програмске активности 0901-0004 финансирају се 
трошкови за услуге социјалне заштите – МНРО за децу ометену у развоју у износу од 
11.000.000 динара, личне пратиоце у износу од 1.107.328 динара и 978.190 динара за 
персоналне асистенте на основу Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне 
сигурности грађана и Одлуке о проширеним правима и за Дотације невладиним 
организацијама-социјална заштита, борачко-инвалидска заштита, заштита лица са 
инвалидитетом и друштвена, брига о старим особама,друштвена брига о деци и младима-
по конкурсу у износу од 2.000.000 динара, у оквиру програмске активности 0901-0005 
финансирају се трошкови дотација Црвеном крсту у износу од 425.000 динара и у оквиру 
програмске активности 0901-0006 финансирају се трошкови у укупном износу од 
78.002.165 динара и то: 2.500.000-вантелесна оплодња, 200.000-прворођено дете у Новој 
години, 500.000-пакет за ђаке прваке, 47.200.000-новчане помоћи за незапошљене 
породиље, 18.600.000-једнократне новчане помоћи,  700.000-пакетићи за Нову годину и 
8.302.165-уџбеници од првог до четвртог разреда. 

 
У оквиру Програма 12 – здравствена заштита у укупном износу од 63.673.700 

динара, програмске активности 1801-0001 финансирају се расходи за Дом здравља и 
Апотеке. За Дом здравља предвиђени су за медицинксу опрему 2.300.000 динара и за 
обавезе по деобном билансу у износу од 1.587.700 динара. За Апотеку предвиђени су 
трошкови по судским исправама и тужбама запослених у износу од 45.000.000 динара и 
камате 2.250.000 динара, програмске активности 1801-0002 финансирају се расходи за 
мртвозорство у износу од 626.000 динара,  програмске активности 1801-0003 финансирају 
се расходи за Дом здравља по посебном програму у износу од 11.910.000 динара и то за 
плате осам медицинских сестара у износу од 5.340.000 динара, четири доктора 6.240.000 
динара и њихов превоз до сеоских амбуланти и назад у износ од 330.000 динара. 

 
У оквиру програма 13 – Развој културе и информисања у укупном износу од 

14.394.962 динара, програмске активности 1201-0001 финансирају се трошкови 
Историјског архива у износу од 4.189.410 динара, програмске активности 1201-0002 
финансирају се Дотације осталим невладиним организацијама и удружењима -  
образовање, стручно усавршавање,наука, информисање и развој међународне сарадње-
500.000 и култура - 1.000.000, програмске активности 1201-0003 планирани су трошкови 
за дотације верским заједницама у износу од 1.000.000 динара, програмске активности 
1201-0004 у износу од 5.800.000 динара предвиђено је финансирање емитовања огласа, 
обавештавања у електронским медијима, објава у Службеном гласнику и објаве у 
штампаним медијима у износу од 5.300.000 динара и у складу са Законом о јавном 
информисању и медијима „Службени гласник РС“, број 83/14, 58/15 и 12/16), 
Министарство културе и информисања израдило је Правилник о суфнансирању пројеката 
за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, чиме је регулисана обавеза 
органа власти да у  својим буџетима обезбеђују средства намењена јавном информисању и 
да их расподељују путем конкурса, на транспарентан начин расписивање конкурса за 
информисање у износу од 500 динара. 
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Планирана су два пројекта: Пројекат 1201-П1 у износу од 307.920 динара а за 
санацију спортског терена ОШ „Душан Радовић“, Пројекат 1201-П2 у износу од 1.597.632 
динара а Инвестиционо одржавање дворане са бином у Дому културе МЗ Горњане. 

 
У оквиру програма 14 – Развој спорта и омладине у износу од 28.884.595 динара, 

Програмске активности 1301-0001 финансирају се у износу од 25.000.000 динара спортске 
организације на основу Одлуке, пратећих Правилника о суфинансирању спортских 
активности и конкурса. 
Планирају се четири пројекта: Пројекат 1301-П1 у износу од 1.171.680 динара а за 
Завршне радови у просторији свлачионице на спортским теренима МЗ Злот, Пројекат 
1301-П2 у износу од 1.500.000 динара (за накнаду ликвидационом управу и текуће 
трошкове за завршетак поступка ликвидације), а за Јавну установу Спортски центар у 
ликвидацији, ова ликвидација траје дуги низ година и потребно је предузети мере да се 
заврши у 2018.години, Пројекат 1301-П3 у износу од 766.800 динара а за уређење 
простора - спортски реквизити иза Установе Спортски центар Бор и Пројекат 1301-П4 у 
износу од 649.080 динара а за санацију дечијег игралишта са спортским реквизитима на III 
км. 

 
У оквиру програма 15 – опште услуге локалне самоуправе планирани су расходи и 

издаци за финансирање шест програмских активности у укупном износу од 239.418.356 
динара. 
 Када је реч о општим јавним услугама Општинске управе (функција 130), у оквиру 
програмске активности 0602-0001 средства су планирана у укупном износу од 
226.347.619 динара, од чега текуће расходе чине 220.979.619 динара а капитални издаци 
5.368.000 динара. 

 За запослена лица и постављено лице-начелник Општинске управе у Општинској 
управи по основу плата, социјалних доприноса, превоза на посао и са посла,  јубиларне 
награде и социјална давања – исплата отпремнина за вишкове, пензију... (екон. клас. 
410000 – Расходи за запослене) планирана су у износу од 134.151.432 динара.  
 С обзиром на специфичност сталних трошкова у делу комуналних услуга, јер се у 
целости исказују на овој апропријацији (грејање, вода, ел.енергија и сл.), као и других 
расхода по основу трошкова платног промета,  фиксне и мобилне телефоније, услуге 
поште, осигурања возила опреме и запослених,  струје, ТВ претплате, комуналне услуге - 
пословне просторије које нису издате у закуп а општина је власник и др. (екон. клас. 
421000 – Стални трошкови) планирани су у износу од 16.157.000 динара. 
 По основу службених путовања, дневница у земљи, смештаја и осталих трошкова 
на службеном путу за потребе запослених у Општинској управи (екон. клас. 422000 – 
Трошкови путовања) планирани су расходи у износу од 380.000 динара. 
 За обавезе по основу услуга за израду и одржавање софтвера, одржавање рачунара, 
котизација (стручна саветовања и стручне испите), услуге ревизије, објављивање тендера и 
информативних огласа, накнада члановима комисије, остале стручне услуге, вештачења, и 
трошкови репрезентације, услуге наплате закупа пословних просторија и гаража, израда 
апликације кадровске евиденције, одржавање апликације за писарницу (екон. клас. 423000 
– Услуге по уговору) планирана су средства у износу од 29.081.000 динара. 

За расходе по основу систематских прегледа, дератизације, провере исправности 
лифтова, консултантаске услуге за израду предмера и предрачуна за радове и услуге 
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(ек.класиф.424- специјализоване услуге) планирана су средства у износу од 5.275.000 
динара. 
 По основу занатских радова (зидарски, столарски, молерски, радови на водоводу и 
канализацији и др.) поправке возила, рачунарске и електронске опреме, одржавање 
пословних просторија у власништву општине, накнада за одржавање заједничких 
просторија, увођење вентилације и санирање влаге у архивском депоу и остало (екон. клас. 
425000 – Текуће поправке и одржавање) планирана су средства у износу од 7.405.000 
динара. 
 За потребе рада запослених у Општинској управи за набавку канцеларијског 
материјала, службене одеће, стручне литературе за редовне потребе запослених, гориво 
(бензин, дизел и мазива), средства за одржавање хигијене и остали материјал за посебне 
намене (екон. клас. 426000 – Материјал) планирана су средства у износу од 11.627.225 
динара. 
 За пратеће трошкове задуживања, по основу плаћања камата и осталог опредељено 
је 360.000 динара (екон.клас. 444-Пратећи трошкови задуживања). 
 За измирење обавезе према особама са инвалидитетом, а на основу законских и 
подзаконских аката (екон.клас. 465 - Остале дотације), и на име смањења плата 10% 
основице планирана су средства за уплату разлике у буџет Републике у износу од 
11.040.962 динара (екон. клас. 465000 – Остале дотације и трансфери). 
 По основу обавеза за регистрацију службених возила, административних и других 
такси (екон. клас. 482000 – Порези, обавезе, такси и казне),као за новчане казне и пенале 
по решењу судова (екон.класифик. 483), за Накнада штете за повреде или штету насталу 
услед елементарних непогода или других природних узрока (екон.класифик. 484), Накнада 
штете за повреде или штету нанету од стране државних органа (екон.класифик. 485),  
планирана су средства у износу од 5.502.000 динара. 
  
 У оквиру програмске активности 0602-0003 финансирани су расходи и издаци 
везани за јавни дуг, односно за кредит код Фонда за развој а за пројекат „Санација и 
реконструкција градских улица у Бору“ у укупном износу од 667.725 динара, програмске 
активности 0602-0007 у износу од 1.000.000 динара планирани су расходи за рад 
националних савета националних мањина, за дотације невладиним организацијама-
заштита и промовисање људских и мањинских права-по конкурсу, програмске активности 
0602-0009 расходи за текућу буџетску резерву у износу од 5.000.000 динара и 0602-0010 за 
сталну буџетску резерву у износу од 2.217.155 динара, а за намене одређене Законом о 
буџетском систему, програмске активности 0602-0014 расходи за ванредне ситуације 
(обука чланова Штаба за ванредне ситуације, повереника и заменика повереника цивилне 
заштите, израда Процене угрожености и плана заштите и спасавања у ванредним 
ситуацијама , Израда плана заштите од пожара, Набавка система за јавно узбуњива и 
опремање јединица цивилне заштите опште намене) у укупном износу од 4.550.000 динара. 
 

У оквиру програма 17 – Енергетска ефикасност у износу од 32.289.216 динара, 
финансира се девет пројеката и то Пројекат 0501-П1 у износу од 997.200 динара а за 
Унапређење енергетске ефикасности - Замена столарије Дома културе - просторије Музеја 
рударства и металургије, Пројекат 0501-П2 у износу од 8.702.400 динара а за Унапређење 
енергетске ефикасности - Текуће одржавање фасаде ОШ "Вук Караџић", Пројекат 0501-
П3 у износу од 934.056 динара а за Инвестиционо одржавање фасаде зграде Општинске 
управе, Пројекат 0501-П4 у износу од 7.670.280 динара а за Унапређење енергетске 
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ефикасности - Инвестиционо одржавање крова Техничке школе, Пројекат 0501-П5 у 
износу од 4.035.072 динара а за Унапређење енергетске ефикасности - Инвестиционо 
одржавање крова фискултурне сале ОШ "Ђура Јакшић" Кривељ, Пројекат 0501-П6 у 
износу од 1.817.940 динара а за Унапређење енергетске ефикасности - Инвестиционо 
одржавање крова Дома културе - просторије Музеја рударства и металургије, Пројекат 
0501-П7 у износу од 451.260 динара а за Унапређење енергетске ефикасности -Текуће 
одржавање кровног покривача фискултурне сале ОШ "Станоје Миљковић" Брестовац 
(обавеза из 2017.године), Пројекат 0501-П8 у износу од 2.609.400 динара а за Унапређење 
енергетске ефикасности - Инвестиционо одржавање фасаде Дома културе МЗ Горњане, 
Пројекат 0501-П9 у износу од 5.071.608 динара а за Унапређење енергетске ефикасности - 
Инвестиционо одржавање крова Дома културе МЗ Горњане.  

 
 
Укупно планирана средства за Раздео 5 глава 1 – Општинска управа Бор 

износи 1.499.433.274 динара. 
 
 
 
 
УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ – ГЛАВА 5.2. 
 
 
У оквиру Програма 13 – развој културе, Раздео 5.2. финансирају се програмске 

активности и пројекти установа културе – Народне библиотеке Бор, Музеј рударства и 
металургије и Установе Центар за културу. 

 
 
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 
 
У оквиру Програма 13 – развој културе, функције 820 – Услуге културе, Раздео 

5.главе 2.1. и програмске активности 1201-0001 функционисање локалних установа 
културе финансирају се расходи и издаци Народне библиотеке: плате, доприноси, 
социјална давања, превоз запослених са посла и на посао и јубиларне награде (група 41 – 
расходи за запослене)  у износу од 20.853.464 динара, стални трошкови, трошкови 
путовања, услуга и специјализованих услуга, поправки и одржавања и материјала (група 
42 – роба и услуга) у износу од 5.013.160 динара, трошкови камата 4.000 динара, расхода 
за пенале за особе са инвалидитетом и 10% плате као разлике уплате у буџет Републике 
Србије (група 46 – дотације и трансфери) у износу од 2.585.000 динара, порези, таксе, 
пенали (група 48 – остали расходи) у износу од 5.000 динара и опрема и нематеријална 
имовина – књиге и софтвери (група 51 – основна средства) у износу од 1.760.000 динара. 

У оквиру Програма 13 – развој културе, функције 820 – Услуге културе, Раздео 
5.главе 2.1. и програмске активности 1201-0002 Јачање културне продукције и 
уметничког стваралаштва финансирају се расходи Народне библиотеке: представљање 
књига, трибине, предавања, радионице (економска класификација 424 – специјализоване 
услуге) у износу од 320.000 динара.  
  У оквиру Програма 13 – развој културе, функције 820 – Услуге културе, Раздео 4 
главе 2.1. и пројекта Библиотека издавач финансирају се расходи Народне библиотеке: 
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штампање  књига у библиотеци РАЗБОР и часописа БЕЛЕЖНИЦА (економска 
класификација 423 – услуге по уговору) у износу од 490.000 динара. 

Средства из буџета општине Бор планирана су у укупном износу од 31.030.624 
динара а остали извори планирани су у укупном износу од 50.000 динара и односе се на 
расходе за боловања која се рефундирају средствима РФЗО-а. 
 
  
 

МУЗЕЈ РУДАРСТВА И МЕТАЛУРГИЈЕ 
  

У оквиру Програма 13 – развој културе, функције 820 – Услуге културе, Раздео 
5.главе 2.2. и програмске активности 1201-0001 функционисање локалних установа 
културе финансирају се расходи и издаци Музеја рударства и металургије: плате, 
доприноси, социјална давања, превоз запослених са посла и на посао и јубиларне награде 
(група 41 – расходи за запослене)  у износу од 18.524.397 динара, стални трошкови, 
трошкови путовања, услуга и специјализованих услуга, поправки и одржавања и 
материјала (група 42 – роба и услуга) у износу од 2.845.400 динара, расхода за камате 
5.000 динара, расхода за пенале за особе са инвалидитетом и 10% плате као разлике уплате 
у буџет Републике Србије (група 46 – дотације и трансфери) у износу од 1.970.054 динара, 
порези, таксе, пенали (група 48 – остали расходи) у износу од 34.000 динара и опрема 
(група 51 – основна средства) у износу од 342.870 динара. 

У оквиру Програма 13 – развој културе, функције 820 – Услуге културе, Раздео 
5.главе 2.2. и програмске активности 1201-0003 Унапређење система очувања и 
представљања културно -историјског наслеђа финансирају се расходи Музеја рударства 
и металургије: истраживачка, изложбена и едукативна делатност, eкономска 
класификација 421 – стални трошкови за трошкове интернета техничке радионице у 
износу од 1.500 динара, економска класификација 422 – трошкови путовања за дневнице, 
путарину, трошкове транспорта у износу од 6.000 динара, економска класификација 423 – 
опште услуге по уговору за  штампање каталога и постера за изложбе, за смештај стручних 
лица у износу од 489.350 динара, економска класификација 424 – специјализоване услуге 
за ангажовање рецезената, набавку слагалица са мањим бројем делова већег формата за 
радионицу са децом ОШ у износу од 54.000 динара, са економске класификације 426 – 
материјали за гориво за рекогносцирање, за набавку материјала за радионице, јаја, сирће, 
боје, уље, линолеум, боја за отисак, ножићи, папир за отисак, акрилне боје, итд., набавку 
клип-флекс рамова за изложбу дечији ликовни салон, који се могу користити ће имати 
шири примену и на даље, осим ове сада дечије изложбе у износу од 131.134 динара, са 
економске класификације  515 – нематеријална имовина за откуп предмета за етнолошку 
збирку приликом рекогносцирања у износу од 20.000 динара.  
  Средства из буџета општине Бор планирана су у укупном износу од 24.423.705 
динара а остали извори планирани су у укупном износу од 311.220 динара. 
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УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ 
 
 

У оквиру Програма 13 – развој културе, функције 820 – Услуге културе, Раздео 
5.главе 2.3. и програмске активности 1201-0001 функционисање локалних установа 
културе финансирају се расходи и издаци Установе Центар за културу: плате, доприноси, 
социјална давања, превоз запослених са посла и на посао (група 41 – расходи за запослене)  
у износу од 10.781.257 динара, стални трошкови, трошкови путовања, услуга и 
специјализованих услуга, поправки и одржавања и материјала (група 42 – роба и услуга) у 
износу од 4.530.300 динара, расходе за камате 10.000 динара, расхода за пенале за особе са 
инвалидитетом и 10% плате као разлике уплате у буџет Републике Србије (група 46 – 
дотације и трансфери) у износу од 1.131.175 динара, порези, таксе, пенали (група 48 – 
остали расходи) у износу од 56.000 динара и опрема (група 51 – основна средства) у износу 
од 855.000 динара. 

У оквиру Програма 13 – развој културе, функције 820 – Услуге културе, Раздео 
5.главе 2.3. и програмске активности 1201-0002 Јачање културне продукције и 
уметничког стваралаштва финансирају се расходи Установе Центар за културу: 
стваралачка, традиционална и едукативна делатност, економска класификација 421 – 
стални трошкови за закуп бине за манифестације, поштанске услуге у износу од 1.440.000 
динара, економска класификација 422 – трошкови путовања за дневнице за фестивале и 
такмичења у износу од 35.000 динара, економска класификација 423 – опште услуге по 
уговору за ангажовање стручних лица за рад са групом певача, значају језика, оцене 
аутентичности извођења влашких песама, превози за сусрете села и остале манифестације 
и фестивале, штампање плаката, позивница и захвалница у износу од 5.177.005 динара, 
економска класификација 424 – специјализоване услуге за организовање концерата и 
позоришних представа, трошкови програма – јутарња будилица, концерти савремене и 
традиционалне музике, организовање Борског културног лета, 1.маја у износу од 6.210.000 
динара, економска класификација 426 – материјали за бензин, смештај извођача, храна и 
пиће за манифестације, представе и 1.мај у износу од 1.270.000 динара.  
  У оквиру Програма 13 – развој културе, функције 820 – Услуге културе, Раздео 5 
главе 2.3. и пројекта Улица дечијег осмеха  финансирају се расходи Установе Центар за 
културу: награде за најбоље литерарне, ликовне радове (економска класификација 423 – 
опште услуге по уговору) у износу од 37.600 динара. 

Од захтева за додатна средства планирана су средства за бину на отвореном у 
износу од 200.000 динара, концерт за Дане бање у износу од 300.000 динара и концерт за 
1.мај у износу од 170.000 динара. Ова средства су приказана у оквиру приказаних 
програмских активности. 

Средства из буџета општине Бор планирана су у укупном износу од 31.533.337 
динара а остали извори су, обзиром да сопствена средства везана за уплате средстава од 
продатих карата за позоришне представе и осталих не требају постојати, већ се уплата 
врши у буџет општине Бор, планирани су у укупном износу од 2.000 динара. 
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 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ – ГЛАВА 5.3.  
 
 

У оквиру програма 8 – Предшколско образвање финансира се Предшколска 
установа Бамби Бор. 

У оквиру Програма 8 – Предшколско образовање, функције 911 – Предшколско 
образовање, Раздео 5.главе 3 и програмске активности 2001-0001 функционисање 
предшколских установа финансирају се следећи расходи и издаци Предшколске установе 
Бамби: плате, доприноси, социјална давања, превоз запослених са посла и на посао и 
јубиларне награде (група 41 – расходи за запослене)  у износу од 137.848.762 динара, 
стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, 
поправки и одржавања, материјала  (група 42 – роба и услуга) у износу од 36.458.700 
динара, камата (група 44 – отплата камата) у износу од 20.000 динара, расхода за пенале за 
особе са инвалидитетом и 10% плате као разлике уплате у буџет Републике Србије (група 
46 – дотације и трансфери) у износу од 11.779.627 динара, порези, таксе, пенали (група 48 
– остали расходи) у износу од 187.000 динара.  

Средства из буџета општине Бор планирана су у укупном износу од 186.294.089 
динара а остали извори су планирани у укупном износу од 20.390.000 динара, и односе се 
на боловања запослених рефундираних средствима РФЗО-а, припремни предшколски 
програм, остале услуге које врши Установа према трећим лицима, као и средства од 
родитељског динара. 

 
 
 
 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ – ГЛАВА 5.4. 
 
 
 
У оквиру програма 15 – Опште услуге локалне самоуправе финансирају се расходи 

и издаци месних заједница и то у оквиру једне програмске активности 0602-0002, 
обзиром да су капитални издаци планирани у оквиру Општинске управе. Планирано је на 
овај начин обзиром да је својина објеката уписана на Општинску управу. 

На позицијама месних заједница планирани су расходи за сталне трошкове, 
трошкове репрезентације, поправки и одржавања, канцеларијског материјала, материјала 
за одржавање хигијене, трошкова камате и опремање месних заједница. 
 Потребно је нагласити да поједине месне заједнице остварују приходе од закупа.  
 Поједине месне заједнице предлагале су средства из донација, али обзиром на сврху 
програмског буџетирања и Закона о буџетском систему, који забрањују финансирање 
сопствених прихода и обзиром да донације нису остварене, предложена средства нису им 
планирана. 
 
 Укупна средства за финансирање месних заједница која се предлажу су у 
износу од 15.622.300 динара. 
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ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА – ГЛАВА 5.5. 
 
 

Област туризма се финансира из буџета општине Бор код корисника Туристичка 
организација.  

У оквиру Програма 4 – Развој туризма, функције 476 – Туризам, Раздео 5.главе 5. 
и програмске активности 1502-0001 управљање развојем туризма финансирају се 
расходи Туристичке организације: плате, доприноси, социјална давања, превоз запослених 
са посла и на посао (група 41 – расходи за запослене)  у износу од 11.215.952 динара, 
стални трошкови, трошкови путовања, услуга и специјализованих услуга, поправки и 
одржавања и материјала (група 42 – роба и услуга) у износу од 2.138.000 динара, расхода 
камата 2.000 динара, расхода за 10% плате као разлике уплате у буџет Републике Србије 
(група 46 – дотације и трансфери) у износу од 1.075.305 динара, порези, таксе, пенали 
(група 48 – остали расходи) у износу од 174.000 динара, за издатке за опремање (група 51 – 
основна средства)  у износу од 130.000 динара. 

У оквиру Програма 4 – Развој туризма, функције 476 – Туризам, Раздео 5.главе 5. 
и програмске активности 1502-0002 промоција туристичке понуде финансирају се 
расходи Туристичке организације: за промоцију туристичких потенцијала општине Бор, 
учешћа на сајмовима и организација манифестација туристичког карактера -  котизације, 
штампања, рекламе и пропаганде, стручних услуга, поклона, храна и пића (група 42 – роба 
и услуга) у износу од 990.000 динара. 

Средства из буџета општине Бор планирана су у укупном износу од 15.725.257 
динара а остали извори су, обзиром да сопствена средства везана за уплате средстава од 
продатих улазница за злотску пећину и осталих не требају постојати, већ се уплата врши у 
буџет општине Бор,  планирани у укупном износу од 2.060.000 динара. 
 
 

 
УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР – ГЛАВА 5.6. 
 
 

Област физичке културе се финансира из буџета општине Бор код корисника 
Установа Спортски центар и то преко једне програмске активности и једног пројекта. 

У оквиру Програма 14 – Развој спорта и омладине, функције 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Раздео 5.главе 6. и програмске активности 1301-0004 
Функционисање локалних спортских установа финансирају се расходи Установе 
Спортски центар: плате, доприноси, социјална давања, превоз запослених са посла и на 
посао, јубиларне награде (група 41 – расходи за запослене)  у износу од 58.010.661 динар, 
стални трошкови, трошкови путовања, општих услуга и специјализованих услуга, 
поправки и одржавања и материјала (група 42 – роба и услуга) у износу од 68.909.185 
динара, расходи за камате 100.000 динара, расхода за 10% плате као разлике уплате у 
буџет Републике Србије (група 46 – дотације и трансфери) у износу од 2.132.004 динара, 
порези, таксе, пенали (група 48 – остали расходи) у износу од 361.000 динара, рачунарска 
опрема,опрема за домаћинство, звучници,микрофон,сталци за звучнике,пратећа опрема за 
звучнике, опрема за спорт, набавка камера, видео и сигурносни надзор (група 51 – основна 
средства) у износу од 600.000 динара. 
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У оквиру Програма 14 – развој спорта и омладине, функције 860 – Рекреација, 
спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту, Раздео 5 главе 6 и пројекта 
Ревитализација грађевинског објекта "ФК Бор" и терена са припадајућим водоводним 
и електричним инсталацијама  финансира се ревитализација објекта и терена 
(економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти) у износу од 5.000.000 
динара. 

 
Средства из буџета општине Бор планирана су у укупном износу од 135.112.850 

динара а остали извори планирани су у укупном износу од 28.012.417 динара и односе се 
на остале услуге које врши установа према трећим лицима, примања од продаје 
нефинансијске имовине, као и на боловања запослених рефундираних средствима РФЗО-а. 
Приходе од продатих улазница за базен треба се уплаћивати у буџет општине Бор. 

 
 
 
 
БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – ГЛАВА 5.7. 
 
  
 

Укупни текући расходи и издаци који су планирани за финансирање из средстава 
буџета  за Буџетски фонд за заштиту животне средине износе  23.151.000 динара. 

Овај фонд се финансира у оквиру Програма 6 – заштита животне средине, 
функције 510 – Управљање отпадом, 520 – Управљање отпадним водама, 530 – 
смањење загађености и 560 – Заштита животне средине некласификована на другом 
месту, након усвојеног програма од стране Министарства. 
 Предвиђени расходи и издаци који се планирају у 2018. години, а подељени на 
програмске активности и пројекте су: 
 
* Програмска активност 0401-0001 - Управљање заштитом животне средине и 
природних вредности 
 - економска класификација 423 – Опште услуге по уговору – 699.000 динара а за објаву 
тендера и информативних огласа, 
- економскла класификација 424 – специјализоване услуге – 1.000 динара а за потребе 
будућег планирања анализа узорака, 
-економска класификација 426 – материјали – 60.000 динара за набавку природних и 
вештачких ђубрива, 
 
 
* Програмска активност 0401-0002 - Праћење квалитета елемената животне средине 
- економска класификација 424 – специјализоване услуге – 3.300.000 динара а за очување 
животне средине -мониторинг ваздуха -2.500.000,00 динара и преузета обавеза за 
мониторинг ваздуха из 2017.године у износу од 800.000,00 динара 
- економска класификација 425 – текуће поправке и одржавање – 1..000 динара за могуће 
поправке и одржавање опреме, 
- економска класификација 426 – материјали – 2.000.000 динара а за саднице цвећа и 
осталог, 
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* Програмска активност 0401-0004 - Управљање отпадним водама 
- економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти – 9.090.000 динара а за:  
израду плана детаљне регулације за изградњу колектора и постројења за пречишћавање 
отпадних вода у сливу борске реке са стратешком проценом утицаја плана на животну 
средину (обавеза 2017.године) - 2.880.000 динара, израду пројектно техничке 
документације за колектор, цевовод за каналисање отпадних вода и постројење за 
пречишћавање отпадних вода у сливу борске реке – 26.000.000 динара, израду 
пројектнотехничке документације за постројење за пречишћавање отпадних вода у сливу 
брестовачке реке -  7.000.000 динара, израду пројектнотехничке документације за 
регулисање отпадних вода за део насеља на Борском језеру -  700.000 динара, за израду 
пројекта хидрогеолошких истраживања изворишта Мрљиш -  490 000 динара и  
- економска класификација 512 – машине и опрема за биротор за пречишћавање отпадних 
вода у насељу Металург – 34.000.000 динара. 
* Програмска активност 0401-0005 - Управљање комуналним отпадом 
- економска класификација 423 – опште услуге по уговору – 3.000.000 динара а за услуге 
ревизије главног пројекта санације и ремедијације постојеће градске депоније у Бору 
- економска класификације 451 – субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама – 5.000.000 динара а за субвенцију ЈКП 3. Октобар за камион ауто смећар. 
 
 
 
 
 
 
БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ – ГЛАВА 5.8. 
 
  
 

Укупни текући расходи који су планирани за финансирање из средстава буџета  за 
Буџетски фонд за развој пољопривреде износе  14.000.258 динара, из извора 13 - пренета 
неутрошена средства из претходних године су у износу од 199.742 динара. 

И овај фонд се финансира након усвојеног програма од стране Министарства, у 
оквиру Програма 5 – Пољопривреда и рурални развој, функције 421-Пољопривреда, 
програмске активности 0101-0001 - Подршка за спровођење пољопривредне политике у 
локалној заједниции  и 0101-0002 - Мере подршке руралном развоју. 

Програмом се предвиђа финансирање следећих програмских активности и 
пројеката: 
Радови на заштити и уређењу пољопривредног земљишта – 350.000 динара; 
Организовање студијских путовања, посета сајмовима и другим манифестацијама из 
области пољопривреде – 1.950.000 динара; 
Материјал за посебне намене- набавка противградних ракета за противградну заштиту – 
500.000 динара; 
Субвенционисање вештачког осемењавања говеда – 4.000.000 динара;  
За подизање нових воћних и виноградарских засада субвенционисаће се куповина 
стандардних и сертификованих садница воћа и винове лозе, за ову намену биће утрошено 
1.500.000; 
Субвенционисање куповине оваца – 3.000.000 динара; 
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Субвенционисање куповине нове опреме у пчеларству у износу од 2.500.000 динара; 
Дотације осталим удружењима грађана – 400.000 динара а за едукације. 
 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
Јачање дисциплине буџетских корисника на свим нивоима власти, као и јачање свести 

о економичном, оптималном управљању у области потрошње омогућило би неометано 
функционисање, бар на нивоу задовољавања реалних потреба буџетских корисника, без 
обзира на кретања на међународном тржишту, која су имала за последицу умањење 
ефикасности и одрживости предвиђеног концепта пословања и развоја како привредних 
субјеката, тако и буџетских корисника. 

Крајње рационално и рестриктивно коришћење буџетских средстава и примена 
одређених мера штедње обезбеђује се и за наредни период у свим областима буџетског 
финансирања. 

У условима ригорозног ограничења јавне потрошње мере економске политике РС 
усмерене су ка рационализацији рада јавног сектора у локалним самоуправама. 

 
 
Процена финансијских срестава потребна за спровођење Одлуке 
 
              Сагласно одредбама члана 48. став 6. Закона о буџетском систему ("Службени 
гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 
68/15-др.закон, 103/15 и 99/16) није потребно обезбедити додатна средства за спровођење 
Одлуке о буџету општине Бор за 2018. годину.  
            Уважавајући наведено, предлаже се Скупштини општине Бор  да донесе Одлуку о 
буџету општине Бор за 2018. годину, како је то дато  у предлогу Одлуке.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



161 
 

Назив  локалне власти ОПШТИНА БОР 

МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2017. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2018. ГОДИНИ 

Табела 2. 

Маса средстава за плате исплаћена за период  I-X  2017. године и 
планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 

2017. годину на економским класификацијама 411 и 412    

Маса средстава за плате планирана за 2018. годину на 
економским класификацијама 411 и 412 

Ред. 
број 

Директни и 
индиректни 
корисници 
буџетских 
средстава 
локалне власти 

Укупан 
број зап. 

у 
октобру 

2017. 
године 

из 
извора 

01 

Маса 
средстава за 

плате на 
извору 01  

Укупан 
број зап. у 
октобру 

2017. 
године из 
извора 04 

Маса 
средстава 
за плате 

на извору 
04  

Укупан 
број 

зап. у 
октобру 

2017. 
године 

из 
извора 
05-08 

Маса 
средстава 
за плате 

на извору 
05-08   

Укупан 
планира

н број 
зап. у 

децембру 
2018. 

године 
из 

извора 
01 

Маса 
средстава за 

плате на 
извору 01 

Укупан 
планиран 
број зап. 

у 
децембру 

2018. 
године из 
извора 04 

Маса 
средстав

а за 
плате на 
извору 

04 

Укупа
н 

плани
ран 
број 

зап. у 
децем

бру 
2018. 

године 
из 

извора 
05-08 

Маса 
средстава 
за плате 

на извору 
05-08 

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

1 

Органи и службе 
локалне власти 179 121.155.683 0   0   165 140.814.956 0   0   
      Изабрана 
лица 6   0   0   6   0   0   
      Постављена 
лица  6   0   0   7   0   0   

      Запослени 167   0   0   152   0   0   

2 

Установе 
културе                                                                          59 42.106.025 0   0   56 46.682.537 0   0   
      Постављена 
лица  3   0   0   3   0   0   

      Запослени 56   0   0   53   0   0   

3 

Остале установе 
из области 
јавних служби 
које се 
финансирају из 
буџета (навести 
назив установе):                                                                                  121 60.267.852 0 0 0 0 96 59.978.804 0 0 0 0 
1.Туристичка 
организација 
"Бор" 15 10.922.000 0   0   14 10.632.952 0   0   
      Постављена 
лица  1   0   0   1   0   0   

      Запослени 14   0   0   13   0   0   
2.Установа 
Спортски 
центар Бор 106 49.345.852 0   0   82 49.345.852 0   0   
      Постављена 
лица  1   0   0   1   0   0   

      Запослени 105   0   0   81   0   0   
3. 

0   0   0   0   0   0   
      Постављена 
лица  0   0   0   0   0   0   

      Запослени 0   0       0   0   0   
4. 

0   0   0   0   0   0   

      Постављена 0   0   0   0   0   0   
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лица  

      Запослени 0   0   0   0   0   0   
5. 

0   0   0   0   0   0   
      Постављена 
лица  0   0   0   0   0   0   

      Запослени 0   0   0   0   0   0   

4 

Дирекције 
основане од 
стране локалне 
власти 0   0   0   0   0   0   
      Постављена 
лица  0   0   0   0   0   0   

      Запослени 0   0   0   0   0   0   

5 
Месне заједнице 0   0   0   0   0   0   

     Изабрана лица  0   0   0   0   0   0   

      Запослени 0   0   0   0   0   0   

6 

Предшколске 
установе  185 120.295.238 0   0 563.880 192 132.324.762 0   0 565.920 

Постављена лица 1   0   0   1   0   0   

Запослени 184   0   0   191   0   0   

7 

Нове установе и 
органи (навести 
назив установа и 
органа):                        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1. 

0   0   0   0   0   0   
      Постављена 
лица  0   0   0   0   0   0   

      Запослени 0   0   0   0   0   0   
2. 

0   0   0   0   0   0   
      Постављена 
лица  0   0   0   0   0   0   

      Запослени 0   0   0   0   0   0   

3. 0   0   0   0   0   0   
      Постављена 
лица  0   0   0   0   0   0   

      Запослени 0   0   0   0   0   0   

8 

Укупно за све 
кориснике 
буџетa који се 
финансирају  са 
економских 
класификација 
411 и 412 544 343.824.798 0 0 0 563.880 509 379.801.059 0 0 0 565.920 

 
      Изабрана 
лица 6   0   0   6   0   0   

 
      Постављена 
лица  12   0   0   13   0   0   

       Запослени 526   0   0   490   0   0   
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Опис Средства из 
буџета

Средства из 
осталих 
извора

Укупна јавна 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 2 УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ
5 2.1 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА БОР

1201 ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
1201-0001 Функционисање локалних установа културе

820 Услуге културе
239 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 16,559,340 16,559,340
240 412 Социјални доприноси на терет послодавца 2,964,124 2,964,124
241 414 Социјална давања запосленима 330,000 50,000 380,000
242 415 Накнаде трошкова за запослене 400,000 400,000
243 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 600,000 600,000
244 421 Стални трошкови 2,301,000 2,301,000
245 422 Трошкови путовања 165,000 165,000
246 423 Услуге по уговору 638,000 638,000
247 424 Специјализоване услуге 5,000 5,000
248 425 Текуће поправке и одржавање 1,604,160 1,604,160
249 426 Материјал 300,000 300,000
250 444 Пратећи трошкови задуживања 4,000 4,000
251 465 Остале дотације и трансфери 2,585,000 2,585,000
252 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 4,000 4,000
253 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000 1,000
254 512 Машине и опрема 130,000 130,000
255 515 Нематеријална имовина 1,630,000 1,630,000

Извори финансирања за функцију 820:
01 Приходи из буџета 30,220,624 30,220,624
04 Сопствени приходи буџетских корисника 0
07 Трансфери од другог нивоа власти 0 50,000 50,000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Функција 820: 30,220,624 50,000 30,270,624
Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:

01 Приходи из буџета 30,220,624 30,220,624
04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 0
07 Трансфери од другог нивоа власти 0 50,000 50,000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0 0

Свега за програмску активност 1201-0001: 30,220,624 50,000 30,270,624
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Опис Средства из 
буџета

Средства из 
осталих 
извора

Укупна јавна 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
820 Услуге културе

259 424 Специјализоване услуге 320,000 320,000
Извори финансирања за функцију 820:

01 Приходи из буџета 320,000 320,000
04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 0

Функција 820: 320,000 0 320,000
Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:

01 Приходи из буџета 320,000 320,000
04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 0

Свега за програмску активност 1201-0002: 320,000 0 320,000

1201-П3 Пројекат: Библиотека издавач
820 Услуге културе

267 423 Услуге по уговору 490,000 490,000
Извори финансирања за функцију 820:

01 Приходи из буџета 490,000 490,000
04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 0
07 Трансфери од другог нивоа власти 0

Функција 820: 490,000 0 490,000
Извори финансирања за пројекат 1201-П3:

01 Приходи из буџета 490,000 490,000
04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 0
07 Трансфери од другог нивоа власти 0 0

Свега за пројекат 1201-П3: 490,000 0 490,000

Извори финансирања за функцију 820:
01 Приходи из буџета 31,030,624 31,030,624
04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 0
07 Трансфери од другог нивоа власти 0 50,000 50,000
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13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0 0

Свега за функцију 820: 31,030,624 50,000 31,080,624

Извори финансирања за Програм 13:
01 Приходи из буџета 31,030,624 31,030,624
04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 0
07 Трансфери од другог нивоа власти 0 50,000 50,000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0 0

Свега за Програм 13: 31,030,624 50,000 31,080,624

Извори финансирања за Главу 5.2.1.:
01 Приходи из буџета 31,030,624 31,030,624
04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 0
07 Трансфери од другог нивоа власти 0 50,000 50,000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0 0

Свега за Главу 5.2.1: 31,030,624 50,000 31,080,624

5 2.2 820 МУЗЕЈ РУДАРСТВА И МЕТАЛУРГИЈЕ БОР
1201 ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
1201-0001 Функционисање локалних установа културе

820 Услуге културе
239 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 14,134,389 14,134,389
240 412 Социјални доприноси на терет послодавца 2,795,927 2,795,927
241 414 Социјална давања запосленима 992,571 1,000 993,571
242 415 Накнаде трошкова за запослене 319,780 319,780
243 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 281,730 281,730
244 421 Стални трошкови 2,207,400 103,000 2,310,400
245 422 Трошкови путовања 20,000 54,000 74,000
246 423 Услуге по уговору 150,000 40,000 190,000
248 425 Текуће поправке и одржавање 367,500 367,500
249 426 Материјал 100,500 44,000 144,500
250 444 Пратећи трошкови задуживања 5,000 1,000 6,000
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251 465 Остале дотације и трансфери 1,970,054 1,970,054
252 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 33,000 33,000
253 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000 1,000
254 512 Машине и опрема 342,870 342,870

Извори финансирања за функцију 820:
01 Приходи из буџета 23,721,721 23,721,721
04 Сопствени приходи буџетских корисника 243,000 243,000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0

Функција 820: 23,721,721 243,000 23,964,721
Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:

01 Приходи из буџета 23,721,721 23,721,721
04 Сопствени приходи буџетских корисника 243,000 243,000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Свега за програмску активност 1201-0001: 23,721,721 243,000 23,964,721

1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа

820 Услуге културе
261 421 Стални трошкови 1,500 500 2,000
262 422 Трошкови путовања 6,000 6,000
263 423 Услуге по уговору 489,350 489,350
264 424 Специјализоване услуге 54,000 18,000 72,000
265 426 Материјал 131,134 49,720 180,854
266 515 Нематеријална имовина 20,000 20,000

Извори финансирања за функцију 820:
01 Приходи из буџета 701,984 701,984
04 Сопствени приходи буџетских корисника 68,220 68,220
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0

Функција 820: 701,984 68,220 770,204
Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:

01 Приходи из буџета 701,984 701,984
04 Сопствени приходи буџетских корисника 68,220 68,220
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Свега за програмску активност 1201-0003: 701,984 68,220 770,204
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Извори финансирања за функцију 820:
01 Приходи из буџета 24,423,705 24,423,705
04 Сопствени приходи буџетских корисника 311,220 311,220
07 Донације од осталих нивоа власти 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Свега за функцију 820: 24,423,705 311,220 24,734,925

Извори финансирања за Програм 13:
01 Приходи из буџета 24,423,705 24,423,705
04 Сопствени приходи буџетских корисника 311,220 311,220
07 Донације од осталих нивоа власти 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Свега за Програм 13: 24,423,705 311,220 24,734,925

Извори финансирања за Главу 5.2.2:
01 Приходи из буџета 24,423,705 24,423,705
04 Сопствени приходи буџетских корисника 311,220 311,220
07 Донације од осталих нивоа власти 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Свега за Главу 5.2.2: 24,423,705 311,220 24,734,925

5 2.3 820 УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ БОР
1201 ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
1201-0001 Функционисање локалних установа културе

820 Услуге културе
239 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 8,693,219 8,693,219
240 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,535,538 1,535,538
241 414 Социјална давања запосленима 160,000 2,000 162,000
242 415 Накнаде трошкова за запослене 220,000 220,000
243 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 172,500 172,500
244 421 Стални трошкови 2,269,300 2,269,300
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245 422 Трошкови путовања 30,000 30,000
246 423 Услуге по уговору 581,000 581,000
247 424 Специјализоване услуге 100,000 100,000
248 425 Текуће поправке и одржавање 800,000 800,000
249 426 Материјал 750,000 750,000
250 444 Пратећи трошкови задуживања 10,000 10,000
251 465 Остале донације, дотације и трансфери 1,131,175 1,131,175
252 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 55,000 55,000
253 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000 1,000
254 512 Машине и опрема 855,000 855,000

Извори финансирања за функцију 820:
01 Приходи из буџета 17,363,732 17,363,732
04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 0
07 Трансфери од другог нивоа власти 2,000 2,000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0

Функција 820: 17,363,732 2,000 17,365,732
Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:

01 Приходи из буџета 17,363,732 17,363,732
04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 0
07 Трансфери од другог нивоа власти 2,000 2,000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0 0

Свега за програмску активност 1201-0001: 17,363,732 2,000 17,365,732

1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
820 Услуге културе

256 421 Стални трошкови 1,440,000 1,440,000
257 422 Трошкови путовања 35,000 35,000
258 423 Услуге по уговору 5,177,005 5,177,005
259 424 Специјализоване услуге 6,210,000 6,210,000
260 426 Материјал 1,270,000 1,270,000

Извори финансирања за функцију 820:
01 Приходи из буџета 14,132,005 14,132,005
04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 0

Функција 820: 14,132,005 0 14,132,005
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Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:

01 Приходи из буџета 14,132,005 14,132,005
04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 0
07 Трансфери од другог нивоа власти 0 0

Свега за програмску активност 1201-0002: 14,132,005 0 14,132,005

1201-П4 Пројекат: Улица дечијег осмеха
820 Услуге културе

268 423 Услуге по уговору 37,600 37,600
Извори финансирања за функцију 820:

01 Приходи из буџета 37,600 37,600
Функција 820: 37,600 0 37,600
Извори финансирања за пројекат 1201-П4:

01 Приходи из буџета 37,600 37,600
Свега за пројекат 1201-П4: 37,600 0 37,600

Извори финансирања за функцију 820:
01 Приходи из буџета 31,533,337 31,533,337
04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 0
07 Трансфери од другог нивоа власти 0 2,000 2,000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0 0

Укупно функција 820: 31,533,337 2,000 31,535,337

Извори финансирања за Програм 13:
01 Приходи из буџета 31,533,337 31,533,337
04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 0
07 Трансфери од другог нивоа власти 0 2,000 2,000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0 0

Свега за Програм 13: 31,533,337 2,000 31,535,337

Извори финансирања за Главу 5.2.3:
01 Приходи из буџета 31,533,337 31,533,337
04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 0
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07 Трансфери од другог нивоа власти 0 2,000 2,000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0 0

Свега за Главу 5.2.3.: 31,533,337 2,000 31,535,337

Извори финансирања за функцију 820:
01 Приходи из буџета 86,987,666 86,987,666
04 Сопствени приходи буџетских корисника 311,220 311,220
07 Трансфери од другог нивоа власти 0 52,000 52,000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0 0

Свега за функцију 820: 86,987,666 363,220 87,350,886

Извори финансирања за Програм 13:
01 Приходи из буџета 86,987,666 86,987,666
04 Сопствени приходи буџетских корисника 311,220 311,220
07 Трансфери од другог нивоа власти 0 52,000 52,000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0 0

Свега за програм 13: 86,987,666 363,220 87,350,886

Извори финансирања за Главу 5.2.:
01 Приходи из буџета 86,987,666 86,987,666
04 Сопствени приходи буџетских корисника 311,220 311,220
07 Трансфери од другог нивоа власти 0 52,000 52,000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0 0

Свега за главу 5.2.: 86,987,666 363,220 87,350,886
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5 4 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
5 4.1. МЗ БРЕЗОНИК

0602 ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ

0602-0002 Месне заједнице

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту;

287 421 Стални трошкови 210,000 210,000
288 423 Услуге по уговору 10,000 10,000
289 425 Текуће поправке и одржавање 520,000 520,000
290 426 Материјал 25,000 25,000
291 444 Пратећи трошкови задуживања 10,000 10,000
292 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 1,000 1,000
293 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 5,000 5,000
294 512 Машине и опрема 190,000 190,000

Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета 100,807 100,807
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 870,193 870,193

Функција 160: 971,000 0 971,000
Извори финансирања за Програмску активност 
0602-0002:

01 Приходи из буџета 100,807 100,807
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 870,193 870,193

Свега за Програмску активност 0602-0002: 971,000 0 971,000

Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета 100,807 100,807
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 870,193 870,193

171



Ра
зд

ео

Гл
ав

а

П
ро

гр
ам

-
ск

а 
К

ла
си

ф
.

Ф
ун

кц
иј

а

П
оз

иц
иј

а

Ек
он

ом
. 

К
ла

си
ф

.

Опис Средства из 
буџета

Средства из 
осталих 
извора

Укупна 
јавна 

средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Укупно функција 160: 971,000 0 971,000

Извори финансирања за Програм 15:
01 Приходи из буџета 100,807 100,807
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 870,193 870,193

Свега за Програм 15: 971,000 0 971,000

Извори финансирања за Главу 5.4.1.:
01 Приходи из буџета 100,807 100,807
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 870,193 870,193

Свега за Главу 5.4.1.: 971,000 0 971,000

5 4.2. МЗ СЕВЕР

0602 ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ

0602-0002 Месне заједнице

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту;

287 421 Стални трошкови 400,000 400,000
288 423 Услуге по уговору 15,000 15,000
289 425 Текуће поправке и одржавање 60,000 60,000
290 426 Материјал 25,000 25,000
291 444 Пратећи трошкови задуживања 2,000 2,000
292 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 1,000 1,000
293 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 2,000 2,000
294 512 Машине и опрема 30,000 30,000

Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета 535,000 535,000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0

Функција 160: 535,000 0 535,000
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Извори финансирања за Програмску активност 
0602-0002:

01 Приходи из буџета 535,000 535,000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0

Свега за Програмску активност 0602-0002: 535,000 0 535,000

Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета 535,000 535,000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0

Укупно функција 160: 535,000 0 535,000

Извори финансирања за Програм 15:
01 Приходи из буџета 535,000 535,000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0

Свега за Програм 15: 535,000 0 535,000

Извори финансирања за Главу 5.4.2.:
01 Приходи из буџета 535,000 535,000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0

Свега за Главу 5.4.2.: 535,000 0 535,000

5 4.3. МЗ СТАРИ ЦЕНТАР

0602 ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ

0602-0002 Месне заједнице

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту;
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буџета

Средства из 
осталих 
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јавна 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
287 421 Стални трошкови 375,000 375,000
288 423 Услуге по уговору 20,000 20,000
289 425 Текуће поправке и одржавање 80,000 80,000
290 426 Материјал 33,000 33,000
291 444 Пратећи трошкови задуживања 5,000 5,000
292 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 5,000 5,000
294 512 Машине и опрема 25,000 25,000

Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета 543,000 543,000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0

Функција 160: 543,000 0 543,000
Извори финансирања за Програмску активност 
0602-0002:

01 Приходи из буџета 543,000 543,000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Свега за Програмску активност 0602-0002: 543,000 0 543,000

Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета 543,000 543,000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Укупно функција 160: 543,000 0 543,000

Извори финансирања за Програм 15:
01 Приходи из буџета 543,000 543,000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Свега за Програм 15: 543,000 0 543,000

Извори финансирања за Главу 5.4.3.:
01 Приходи из буџета 543,000 543,000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Свега за Главу 5.4.3.: 543,000 0 543,000

5 4.4. МЗ СТАРО СЕЛИШТЕ

0602
ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ

0602-0002 Месне заједнице

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту;

287 421 Стални трошкови 540,000 540,000
288 423 Услуге по уговору 3,000 3,000
289 425 Текуће поправке и одржавање 150,000 150,000
290 426 Материјал 35,000 35,000
291 444 Пратећи трошкови задуживања 1,800 1,800
292 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 1,000 1,000

Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета 730,300 730,300
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 500 500

Функција 160: 730,800 0 730,800
Извори финансирања за Програмску активност 
0602-0002:

01 Приходи из буџета 730,300 730,300
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 500 500

Свега за Програмску активност 0602-0002: 730,800 0 730,800

Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета 730,300 730,300
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 500 500
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Укупно функција 160: 730,800 0 730,800

Извори финансирања за Програм 15:
01 Приходи из буџета 730,300 730,300
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 500 500

Свега за Програм 15: 730,800 0 730,800

Извори финансирања за Главу 5.4.4.:
01 Приходи из буџета 730,300 730,300
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 500 500

Свега за Главу 5.4.4.: 730,800 0 730,800

5 4.5. МЗ НОВО СЕЛИШТЕ

0602 ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ

0602-0002 Месне заједнице

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту;

287 421 Стални трошкови 483,000 483,000
288 423 Услуге по уговору 20,000 20,000
289 425 Текуће поправке и одржавање 65,000 65,000
290 426 Материјал 25,000 25,000
291 444 Пратећи трошкови задуживања 5,000 5,000
292 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 1,000 1,000
294 512 Машине и опрема 10,000 10,000

Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета 609,000 609,000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0

Функција 160: 609,000 0 609,000
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Извори финансирања за Програмску активност 
0602-0002:

01 Приходи из буџета 609,000 609,000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Свега за Програмску активност 0602-0002: 609,000 0 609,000

Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета 609,000 609,000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Укупно функција 160: 609,000 0 609,000

Извори финансирања за Програм 15:
01 Приходи из буџета 609,000 609,000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Свега за Програм 15: 609,000 0 609,000

Извори финансирања за Главу 5.4.5.:
01 Приходи из буџета 609,000 609,000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Свега за Главу 5.4.5.: 609,000 0 609,000

5 4.6. МЗ БАКАР

0602
ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ

0602-0002 Месне заједнице

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту;
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
287 421 Стални трошкови 980,000 980,000
288 423 Услуге по уговору 20,000 20,000
289 425 Текуће поправке и одржавање 670,000 670,000
290 426 Материјал 33,640 33,640
291 444 Пратећи трошкови задуживања 2,000 2,000
292 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 9,000 9,000
294 512 Машине и опрема 590,000 590,000

Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета 1,201,931 1,201,931
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,102,709 1,102,709

Функција 160: 2,304,640 0 2,304,640
Извори финансирања за Програмску активност 
0602-0002:

01 Приходи из буџета 1,201,931 1,201,931
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,102,709 1,102,709

Свега за Програмску активност 0602-0002: 2,304,640 0 2,304,640

Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета 1,201,931 1,201,931
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,102,709 1,102,709

Укупно функција 160: 2,304,640 0 2,304,640

Извори финансирања за Програм 15:
01 Приходи из буџета 1,201,931 1,201,931
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,102,709 1,102,709

Свега за Програм 15: 2,304,640 0 2,304,640

Извори финансирања за Главу 5.4.6.:
01 Приходи из буџета 1,201,931 1,201,931
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08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,102,709 1,102,709

Свега за Главу 5.4.6.: 2,304,640 0 2,304,640

5 4.7. МЗ РУДАР

0602 ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ

0602-0002 Месне заједнице

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту;

287 421 Стални трошкови 662,500 662,500
288 423 Услуге по уговору 10,000 10,000
289 425 Текуће поправке и одржавање 58,000 58,000
290 426 Материјал 78,000 78,000
291 444 Пратећи трошкови задуживања 2,000 2,000
292 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 1,000 1,000
293 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000 1,000
294 512 Машине и опрема 96,000 96,000

Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета 854,723 854,723
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 53,777 53,777

Функција 160: 908,500 0 908,500
Извори финансирања за Програмску активност 
0602-0002:

01 Приходи из буџета 854,723 854,723
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 53,777 53,777

Свега за Програмску активност 0602-0002: 908,500 0 908,500

Извори финансирања за функцију 160:
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01 Приходи из буџета 854,723 854,723
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 53,777 53,777

Укупно функција 160: 908,500 0 908,500

Извори финансирања за Програм 15:
01 Приходи из буџета 854,723 854,723
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 53,777 53,777

Свега за Програм 15: 908,500 0 908,500

Извори финансирања за Главу 5.4.7.:
01 Приходи из буџета 854,723 854,723
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 53,777 53,777

Свега за Главу 5.4.7.: 908,500 0 908,500

5 4.8. МЗ МЛАДОСТ

0602
ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ

0602-0002 Месне заједнице

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту;

287 421 Стални трошкови 250,000 250,000
288 423 Услуге по уговору 10,000 10,000
289 425 Текуће поправке и одржавање 15,000 15,000
290 426 Материјал 28,000 28,000
291 444 Пратећи трошкови задуживања 1,000 1,000
294 512 Машине и опрема 50,000 50,000

Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета 354,000 354,000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
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13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0

Функција 160: 354,000 0 354,000
Извори финансирања за Програмску активност 
0602-0002:

01 Приходи из буџета 354,000 354,000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Свега за Програмску активност 0602-0002: 354,000 0 354,000

Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета 354,000 354,000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Укупно функција 160: 354,000 0 354,000

Извори финансирања за Програм 15:
01 Приходи из буџета 354,000 354,000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Свега за Програм 15: 354,000 0 354,000

Извори финансирања за Главу 5.4.8.:
01 Приходи из буџета 354,000 354,000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Свега за Главу 5.4.8.: 354,000 0 354,000

5 4.9. МЗ СЛОГА

0602 ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ

0602-0002 Месне заједнице
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Опис Средства из 
буџета

Средства из 
осталих 
извора

Укупна 
јавна 

средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту;

287 421 Стални трошкови 449,000 449,000
288 423 Услуге по уговору 10,000 10,000
289 425 Текуће поправке и одржавање 105,000 105,000
290 426 Материјал 30,000 30,000
291 444 Пратећи трошкови задуживања 5,000 5,000
292 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 1,000 1,000

Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета 590,000 590,000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 10,000 10,000

Функција 160: 600,000 0 600,000
Извори финансирања за Програмску активност 
0602-0002:

01 Приходи из буџета 590,000 590,000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 10,000 10,000

Свега за Програмску активност 0602-0002: 600,000 0 600,000

Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета 590,000 590,000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 10,000 10,000

Укупно функција 160: 600,000 0 600,000

Извори финансирања за Програм 15:
01 Приходи из буџета 590,000 590,000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 10,000 10,000

Свега за Програм 15: 600,000 0 600,000

Извори финансирања за Главу 5.4.9.:
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Опис Средства из 
буџета

Средства из 
осталих 
извора

Укупна 
јавна 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01 Приходи из буџета 590,000 590,000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 10,000 10,000

Свега за Главу 5.4.9.: 600,000 0 600,000

5 4.10. МЗ НОВИ ЦЕНТАР

0602 ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ

0602-0002 Месне заједнице

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту;

287 421 Стални трошкови 112,500 112,500
288 423 Услуге по уговору 4,000 4,000
289 425 Текуће поправке и одржавање 36,000 36,000
290 426 Материјал 22,000 22,000
291 444 Пратећи трошкови задуживања 2,500 2,500
294 512 Машине и опрема 35,000 35,000

Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета 212,000 212,000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0

Функција 160: 212,000 0 212,000
Извори финансирања за Програмску активност 
0602-0002:

01 Приходи из буџета 212,000 212,000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Свега за Програмску активност 0602-0002: 212,000 0 212,000

Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета 212,000 212,000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0

183



Ра
зд

ео

Гл
ав

а

П
ро

гр
ам

-
ск

а 
К

ла
си

ф
.

Ф
ун

кц
иј

а

П
оз

иц
иј

а

Ек
он

ом
. 

К
ла

си
ф

.

Опис Средства из 
буџета

Средства из 
осталих 
извора

Укупна 
јавна 

средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Укупно функција 160: 212,000 0 212,000

Извори финансирања за Програм 15:
01 Приходи из буџета 212,000 212,000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Свега за Програм 15: 212,000 0 212,000

Извори финансирања за Главу 5.4.10.:
01 Приходи из буџета 212,000 212,000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Свега за Главу 5.4.10.: 212,000 0 212,000

5 4.11. МЗ МЕТАЛУРГ

0602
ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ

0602-0002 Месне заједнице

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту;

287 421 Стални трошкови 366,000 366,000
288 423 Услуге по уговору 10,000 10,000
289 425 Текуће поправке и одржавање 21,200 21,200
290 426 Материјал 69,000 69,000
291 444 Пратећи трошкови задуживања 2,500 2,500
293 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000 1,000
294 512 Машине и опрема 30,000 30,000

Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета 499,700 499,700
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0

Функција 160: 499,700 0 499,700
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Извори финансирања за Програмску активност 
0602-0002:

01 Приходи из буџета 499,700 499,700
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Свега за Програмску активност 0602-0002: 499,700 0 499,700

Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета 499,700 499,700
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Укупно функција 160: 499,700 0 499,700

Извори финансирања за Програм 15:
01 Приходи из буџета 499,700 499,700
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Свега за Програм 15: 499,700 0 499,700

Извори финансирања за Главу 5.4.11.:
01 Приходи из буџета 499,700 499,700
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Свега за Главу 5.4.11.: 499,700 0 499,700

5 4.12. МЗ НАПРЕДАК

0602 ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ

0602-0002 Месне заједнице

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту;
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
287 421 Стални трошкови 195,000 195,000
288 423 Услуге по уговору 21,000 21,000
289 425 Текуће поправке и одржавање 51,000 51,000
290 426 Материјал 53,000 53,000
291 444 Пратећи трошкови задуживања 2,500 2,500
293 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000 1,000
294 512 Машине и опрема 50,000 50,000

Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета 373,500 373,500
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0

Функција 160: 373,500 0 373,500
Извори финансирања за Програмску активност 
0602-0002:

01 Приходи из буџета 373,500 373,500
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Свега за Програмску активност 0602-0002: 373,500 0 373,500

Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета 373,500 373,500
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Укупно функција 160: 373,500 0 373,500

Извори финансирања за Програм 15:
01 Приходи из буџета 373,500 373,500
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Свега за Програм 15: 373,500 0 373,500

Извори финансирања за Главу 5.4.12.:
01 Приходи из буџета 373,500 373,500
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Свега за Главу 5.4.12.: 373,500 0 373,500

5 4.13. МЗ БРЕСТОВАЧКА БАЊА

0602 ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ

0602-0002 Месне заједнице

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту;

287 421 Стални трошкови 241,000 241,000
288 423 Услуге по уговору 5,500 5,500
289 425 Текуће поправке и одржавање 20,000 20,000
290 426 Материјал 30,000 30,000
291 444 Пратећи трошкови задуживања 2,500 2,500
292 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 1,000 1,000
294 512 Машине и опрема 40,000 40,000

Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета 340,000 340,000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0

Функција 160: 340,000 0 340,000
Извори финансирања за Програмску активност 
0602-0002:

01 Приходи из буџета 340,000 340,000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Свега за Програмску активност 0602-0002: 340,000 0 340,000

Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета 340,000 340,000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0

187



Ра
зд

ео

Гл
ав

а

П
ро

гр
ам

-
ск

а 
К

ла
си

ф
.

Ф
ун

кц
иј

а

П
оз

иц
иј

а

Ек
он

ом
. 

К
ла

си
ф

.

Опис Средства из 
буџета

Средства из 
осталих 
извора

Укупна 
јавна 

средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Укупно функција 160: 340,000 0 340,000

Извори финансирања за Програм 15:
01 Приходи из буџета 340,000 340,000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Свега за Програм 15: 340,000 0 340,000

Извори финансирања за Главу 5.4.13.:
01 Приходи из буџета 340,000 340,000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Свега за Главу 5.4.13.: 340,000 0 340,000

5 4.14. МЗ БРЕСТОВАЦ

0602 ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ

0602-0002 Месне заједнице

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту;

287 421 Стални трошкови 490,000 490,000
288 423 Услуге по уговору 30,000 30,000
289 425 Текуће поправке и одржавање 330,900 330,900
290 426 Материјал 48,000 48,000
291 444 Пратећи трошкови задуживања 4,000 4,000
292 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 1,000 1,000
293 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000 1,000
294 512 Машине и опрема 53,000 53,000

Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета 426,227 426,227
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 531,673 531,673
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Функција 160: 957,900 0 957,900
Извори финансирања за Програмску активност 
0602-0002:

01 Приходи из буџета 426,227 426,227
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 531,673 531,673

Свега за Програмску активност 0602-0002: 957,900 0 957,900

Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета 426,227 426,227
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 531,673 531,673

Укупно функција 160: 957,900 0 957,900

Извори финансирања за Програм 15:
01 Приходи из буџета 426,227 426,227
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 531,673 531,673

Свега за Програм 15: 957,900 0 957,900

Извори финансирања за Главу 5.4.14.:
01 Приходи из буџета 426,227 426,227
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 531,673 531,673

Свега за Главу 5.4.14.: 957,900 0 957,900

5 4.15. МЗ ШАРБАНОВАЦ

0602
ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ

0602-0002 Месне заједнице
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160 Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту;

287 421 Стални трошкови 403,000 403,000
288 423 Услуге по уговору 10,000 10,000
289 425 Текуће поправке и одржавање 311,000 311,000
290 426 Материјал 78,000 78,000
291 444 Пратећи трошкови задуживања 5,000 5,000
292 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 1,000 1,000
293 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000 1,000
294 512 Машине и опрема 50,000 50,000

Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета 536,562 536,562
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 322,438 322,438

Функција 160: 859,000 0 859,000
Извори финансирања за Програмску активност 
0602-0002:

01 Приходи из буџета 536,562 536,562
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 322,438 322,438

Свега за Програмску активност 0602-0002: 859,000 0 859,000

Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета 536,562 536,562
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 322,438 322,438

Укупно функција 160: 859,000 0 859,000

Извори финансирања за Програм 15:
01 Приходи из буџета 536,562 536,562
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 322,438 322,438

Свега за Програм 15: 859,000 0 859,000
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Извори финансирања за Главу 5.4.15.:
01 Приходи из буџета 536,562 536,562
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 322,438 322,438

Свега за Главу 5.4.15.: 859,000 0 859,000

5 4.16. МЗ КРИВЕЉ

0602
ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ

0602-0002 Месне заједнице

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту;

287 421 Стални трошкови 250,000 250,000
288 423 Услуге по уговору 25,000 25,000
289 425 Текуће поправке и одржавање 44,000 44,000
290 426 Материјал 50,000 50,000
291 444 Пратећи трошкови задуживања 1,000 1,000
292 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 1,000 1,000
293 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 10,000 10,000

Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета 381,000 381,000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Функција 160: 381,000 0 381,000
Извори финансирања за Програмску активност 
0602-0002:

01 Приходи из буџета 381,000 381,000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Свега за Програмску активност 0602-0002: 381,000 0 381,000
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Извори финансирања за функцију 160:

01 Приходи из буџета 381,000 381,000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Укупно функција 160: 381,000 0 381,000

Извори финансирања за Програм 15:
01 Приходи из буџета 381,000 381,000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Свега за Програм 15: 381,000 0 381,000

Извори финансирања за Главу 5.4.16.:
01 Приходи из буџета 381,000 381,000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Свега за Главу 5.4.16.: 381,000 0 381,000

5 4.17. МЗ ЗЛОТ

0602 ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ

0602-0002 Месне заједнице

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту;

287 421 Стални трошкови 280,000 280,000
288 423 Услуге по уговору 10,000 10,000
289 425 Текуће поправке и одржавање 131,000 131,000
290 426 Материјал 50,000 50,000
291 444 Пратећи трошкови задуживања 3,000 3,000
292 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 5,000 5,000
293 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 5,000 5,000
294 512 Машине и опрема 20,000 20,000
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Извори финансирања за функцију 160:

01 Приходи из буџета 504,000 504,000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Функција 160: 504,000 0 504,000
Извори финансирања за Програмску активност 
0602-0002:

01 Приходи из буџета 504,000 504,000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Свега за Програмску активност 0602-0002: 504,000 0 504,000

Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета 504,000 504,000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Укупно функција 160: 504,000 0 504,000

Извори финансирања за Програм 15:
01 Приходи из буџета 504,000 504,000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Свега за Програм 15: 504,000 0 504,000

Извори финансирања за Главу 5.4.17.:
01 Приходи из буџета 504,000 504,000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Свега за Главу 5.4.17.: 504,000 0 504,000

5 4.18. МЗ СЛАТИНА
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0602 ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ

0602-0002 Месне заједнице

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту;

287 421 Стални трошкови 307,000 307,000
288 423 Услуге по уговору 10,000 10,000
289 425 Текуће поправке и одржавање 130,000 130,000
290 426 Материјал 50,000 50,000
291 444 Пратећи трошкови задуживања 3,000 3,000
293 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000 1,000
294 512 Машине и опрема 10,000 10,000

Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета 511,000 511,000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0

Функција 160: 511,000 0 511,000
Извори финансирања за Програмску активност 
0602-0002:

01 Приходи из буџета 511,000 511,000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Свега за Програмску активност 0602-0002: 511,000 0 511,000

Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета 511,000 511,000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Укупно функција 160: 511,000 0 511,000

Извори финансирања за Програм 15:
01 Приходи из буџета 511,000 511,000
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08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Свега за Програм 15: 511,000 0 511,000

Извори финансирања за Главу 5.4.18.:
01 Приходи из буџета 511,000 511,000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Свега за Главу 5.4.18.: 511,000 0 511,000

5 4.19. МЗ ОШТРЕЉ

0602 ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ

0602-0002 Месне заједнице

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту;

287 421 Стални трошкови 656,500 656,500
288 423 Услуге по уговору 15,000 15,000
289 425 Текуће поправке и одржавање 24,000 24,000
290 426 Материјал 43,000 43,000
291 444 Пратећи трошкови задуживања 3,000 3,000
292 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 1,000 1,000
293 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000 1,000
294 512 Машине и опрема 25,000 25,000

Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета 655,698 655,698
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 112,802 112,802

Функција 160: 768,500 0 768,500
Извори финансирања за Програмску активност 
0602-0002:

01 Приходи из буџета 655,698 655,698
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
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13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 112,802 112,802

Свега за Програмску активност 0602-0002: 768,500 0 768,500

Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета 655,698 655,698
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 112,802 112,802

Укупно функција 160: 768,500 0 768,500

Извори финансирања за Програм 15:
01 Приходи из буџета 655,698 655,698
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 112,802 112,802

Свега за Програм 15: 768,500 0 768,500

Извори финансирања за Главу 5.4.19.:
01 Приходи из буџета 655,698 655,698
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 112,802 112,802

Свега за Главу 5.4.19.: 768,500 0 768,500

5 4.20. МЗ МЕТОВНИЦА

0602 ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ

0602-0002 Месне заједнице

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту;

287 421 Стални трошкови 343,000 343,000
288 423 Услуге по уговору 10,000 10,000
289 425 Текуће поправке и одржавање 120,000 120,000
290 426 Материјал 65,000 65,000
291 444 Пратећи трошкови задуживања 3,600 3,600
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292 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 1,000 1,000
294 512 Машине и опрема 35,000 35,000

Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета 576,359 576,359
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,241 1,241

Функција 160: 577,600 0 577,600
Извори финансирања за Програмску активност 
0602-0002:

01 Приходи из буџета 576,359 576,359
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,241 1,241

Свега за Програмску активност 0602-0002: 577,600 0 577,600

Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета 576,359 576,359
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,241 1,241

Укупно функција 160: 577,600 0 577,600

Извори финансирања за Програм 15:
01 Приходи из буџета 576,359 576,359
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,241 1,241

Свега за Програм 15: 577,600 0 577,600

Извори финансирања за Главу 5.4.20.:
01 Приходи из буџета 576,359 576,359
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,241 1,241

Свега за Главу 5.4.20.: 577,600 0 577,600
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5 4.21. МЗ ДОЊА БЕЛА РЕКА

0602
ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ

0602-0002 Месне заједнице

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту;

287 421 Стални трошкови 177,000 177,000
288 423 Услуге по уговору 5,000 5,000
289 425 Текуће поправке и одржавање 65,000 65,000
290 426 Материјал 20,000 20,000
291 444 Пратећи трошкови задуживања 1,000 1,000
292 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 1,000 1,000
294 512 Машине и опрема 20,000 20,000

Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета 257,500 257,500
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 31,500 31,500

Функција 160: 289,000 0 289,000
Извори финансирања за Програмску активност 
0602-0002:

01 Приходи из буџета 257,500 257,500
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 31,500 31,500

Свега за Програмску активност 0602-0002: 289,000 0 289,000

Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета 257,500 257,500
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 31,500 31,500

Укупно функција 160: 289,000 0 289,000
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Извори финансирања за Програм 15:

01 Приходи из буџета 257,500 257,500
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 31,500 31,500

Свега за Програм 15: 289,000 0 289,000

Извори финансирања за Главу 5.4.21.:
01 Приходи из буџета 257,500 257,500
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 31,500 31,500

Свега за Главу 5.4.21.: 289,000 0 289,000

5 4.22. МЗ БУЧЈЕ

0602
ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ

0602-0002 Месне заједнице

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту;

287 421 Стални трошкови 242,660 242,660
288 423 Услуге по уговору 30,000 30,000
289 425 Текуће поправке и одржавање 50,000 50,000
290 426 Материјал 29,000 29,000
291 444 Пратећи трошкови задуживања 3,000 3,000
292 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 1,000 1,000
293 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000 1,000
294 512 Машине и опрема 30,000 30,000

Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета 205,334 205,334
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 181,326 181,326

Функција 160: 386,660 0 386,660
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Извори финансирања за Програмску активност 
0602-0002:

01 Приходи из буџета 205,334 205,334
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 181,326 181,326

Свега за Програмску активност 0602-0002: 386,660 0 386,660

Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета 205,334 205,334
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 181,326 181,326

Укупно функција 160: 386,660 0 386,660

Извори финансирања за Програм 15:
01 Приходи из буџета 205,334 205,334
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 181,326 181,326

Свега за Програм 15: 386,660 0 386,660

Извори финансирања за Главу 5.4.22.:
01 Приходи из буџета 205,334 205,334
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 181,326 181,326

Свега за Главу 5.4.22.: 386,660 0 386,660

5 4.23. МЗ ГОРЊАНЕ

0602 ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ

0602-0002 Месне заједнице

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту;
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287 421 Стални трошкови 150,000 150,000
288 423 Услуге по уговору 12,000 12,000
289 425 Текуће поправке и одржавање 35,000 35,000
290 426 Материјал 30,000 30,000
291 444 Пратећи трошкови задуживања 2,500 2,500
292 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 1,000 1,000
294 512 Машине и опрема 10,000 10,000

Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета 240,500 240,500
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0

Функција 160: 240,500 0 240,500
Извори финансирања за Програмску активност 
0602-0002:

01 Приходи из буџета 240,500 240,500
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Свега за Програмску активност 0602-0002: 240,500 0 240,500

Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета 240,500 240,500
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Укупно функција 160: 240,500 0 240,500

Извори финансирања за Програм 15:
01 Приходи из буџета 240,500 240,500
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Свега за Програм 15: 240,500 0 240,500

Извори финансирања за Главу 5.4.23.:
01 Приходи из буџета 240,500 240,500
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Свега за Главу 5.4.23.: 240,500 0 240,500

5 4.24. МЗ ЛУКА

0602 ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ

0602-0002 Месне заједнице

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту;

287 421 Стални трошкови 184,000 184,000
288 423 Услуге по уговору 20,000 20,000
289 425 Текуће поправке и одржавање 220,000 220,000
290 426 Материјал 35,000 35,000
291 444 Пратећи трошкови задуживања 3,500 3,500
292 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 1,000 1,000
294 512 Машине и опрема 100,000 100,000

Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета 489,544 489,544
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 73,956 73,956

Функција 160: 563,500 0 563,500
Извори финансирања за Програмску активност 
0602-0002:

01 Приходи из буџета 489,544 489,544
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 73,956 73,956

Свега за Програмску активност 0602-0002: 563,500 0 563,500

Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета 489,544 489,544
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
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13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 73,956 73,956

Укупно функција 160: 563,500 0 563,500

Извори финансирања за Програм 15:
01 Приходи из буџета 489,544 489,544
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 73,956 73,956

Свега за Програм 15: 563,500 0 563,500

Извори финансирања за Главу 5.4.24.:
01 Приходи из буџета 489,544 489,544
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 73,956 73,956

Свега за Главу 5.4.24.: 563,500 0 563,500

5 4.25. МЗ ТАНДА

0602 ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ

0602-0002 Месне заједнице

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту;

287 421 Стални трошкови 115,000 115,000
288 423 Услуге по уговору 10,000 10,000
289 425 Текуће поправке и одржавање 174,000 174,000
290 426 Материјал 40,000 40,000
291 444 Пратећи трошкови задуживања 1,500 1,500
294 512 Машине и опрема 150,000 150,000

Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета 60,644 60,644
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 429,856 429,856

Функција 160: 490,500 0 490,500
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Извори финансирања за Програмску активност 
0602-0002:

01 Приходи из буџета 60,644 60,644
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 429,856 429,856

Свега за Програмску активност 0602-0002: 490,500 0 490,500

Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета 60,644 60,644
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 429,856 429,856

Укупно функција 160: 490,500 0 490,500

Извори финансирања за Програм 15:
01 Приходи из буџета 60,644 60,644
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 429,856 429,856

Свега за Програм 15: 490,500 0 490,500

Извори финансирања за Главу 5.4.25.:
01 Приходи из буџета 60,644 60,644
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 429,856 429,856

Свега за Главу 5.4.25.: 490,500 0 490,500

5 4.26. МЗ ШАРБАНОВАЦ-ТИМОК

0602 ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ

0602-0002 Месне заједнице

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту;
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287 421 Стални трошкови 46,000 46,000
288 423 Услуге по уговору 10,000 10,000
289 425 Текуће поправке и одржавање 20,000 20,000
290 426 Материјал 35,000 35,000
291 444 Пратећи трошкови задуживања 1,000 1,000

Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета 112,000 112,000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0

Функција 160: 112,000 0 112,000
Извори финансирања за Програмску активност 
0602-0002:

01 Приходи из буџета 112,000 112,000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Свега за Програмску активност 0602-0002: 112,000 0 112,000

Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета 112,000 112,000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Укупно функција 160: 112,000 0 112,000

Извори финансирања за Програм 15:
01 Приходи из буџета 112,000 112,000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Свега за Програм 15: 112,000 0 112,000

Извори финансирања за Главу 5.4.26.:
01 Приходи из буџета 112,000 112,000
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0
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Свега за Главу 5.4.26.: 112,000 0 112,000

Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета 11,900,329 11,900,329
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3,721,971 3,721,971

Укупно функција 160: 15,622,300 0 15,622,300

Извори финансирања за Програм 15:
01 Приходи из буџета 11,900,329 11,900,329
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3,721,971 3,721,971

Свега за Програм 15: 15,622,300 0 15,622,300

Извори финансирања за Главу 5.4.:
01 Приходи из буџета 11,900,329 11,900,329
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3,721,971 3,721,971

Свега за Главу 5.4.: 15,622,300 0 15,622,300
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5 1 ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
5 1 ОШ "ВУК КАРАЏИЋ"

2002 ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И 
ВАСПИТАЊЕ

2002-0001 Функционисање основних школа
912 Основно образовање

159 414 Социјална давања запосленима 750,000 750,000
159 415 Накнаде трошкова за запослене 150,000 150,000
159 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 500,000 500,000
159 421 Стални трошкови 4,170,000 4,170,000
159 422 Трошкови путовања 210,000 210,000
159 423 Услуге по уговору 189,500 189,500
159 424 Специјализоване услуге 36,000 36,000
159 425 Текуће поправке и одржавање 980,776 980,776
159 426 Материјал 360,000 360,000
159 444 Пратећи трошкови задуживања 10,000 10,000
159 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 150,000 150,000
159 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 15,000 15,000
159 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 65,000 65,000
160 512 Машине и опрема 150,000 150,000
160 515 Нематеријална имовина 30,000 30,000

Извори финансирања за функцију 912:
01 Приходи из буџета 7,766,276 7,766,276

Функција 912: 7,766,276 0 7,766,276
Извори финансирања за Програмску активност 
2002-0001:

01 Приходи из буџета 7,766,276 7,766,276
Свега за Програмску активност2002-0001: 7,766,276 0 7,766,276

Извори финансирања за функцију 912:
01 Приходи из буџета 7,766,276 7,766,276
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Укупно функција 912: 7,766,276 0 7,766,276

Извори финансирања за Програм 9:
01 Приходи из буџета 7,766,276 7,766,276

Свега за Програм 9: 7,766,276 0 7,766,276

5 1 ОШ "3. ОКТОБАР"

2002 ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И 
ВАСПИТАЊЕ

2002-0001 Функционисање основних школа
912 Основно образовање

159 414 Социјална давања запосленима 600,000 600,000
159 415 Накнаде трошкова за запослене 600,000 600,000
159 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 962,000 962,000
159 421 Стални трошкови 11,588,000 11,588,000
159 422 Трошкови путовања 659,000 659,000
159 423 Услуге по уговору 110,000 110,000
159 424 Специјализоване услуге 40,000 40,000
159 425 Текуће поправке и одржавање 265,000 265,000
159 426 Материјал 400,000 400,000
159 444 Пратећи трошкови задуживања 100,000 100,000
159 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 100,000 100,000
159 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 100,000 100,000
160 512 Машине и опрема 150,000 150,000

Извори финансирања за функцију 912:
01 Приходи из буџета 15,674,000 15,674,000

Функција 912: 15,674,000 0 15,674,000
Извори финансирања за Програмску активност 
2002-0001:

01 Приходи из буџета 15,674,000 15,674,000
Свега за Програмску активност 2002-0001: 15,674,000 0 15,674,000
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Извори финансирања за функцију 912:

01 Приходи из буџета 15,674,000 15,674,000
Укупно функција 912: 15,674,000 0 15,674,000

Извори финансирања за Програм 9:
01 Приходи из буџета 15,674,000 15,674,000

Свега за Програм 9: 15,674,000 0 15,674,000

5 1 ОШ "ДУШАН РАДОВИЋ"

2002 ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И 
ВАСПИТАЊЕ

2002-0001 Функционисање основних школа
912 Основно образовање

159 414 Социјална давања запосленима 300,000 300,000
159 415 Накнаде трошкова за запослене 300,000 300,000
159 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 850,000 850,000
159 421 Стални трошкови 10,021,000 10,021,000
159 422 Трошкови путовања 496,250 496,250
159 423 Услуге по уговору 230,000 230,000
159 424 Специјализоване услуге 29,000 29,000
159 425 Текуће поправке и одржавање 336,000 336,000
159 426 Материјал 463,000 463,000
159 444 Пратећи трошкови задуживања 10,000 10,000
159 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1,000 1,000
159 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 20,000 20,000
160 512 Машине и опрема 150,000 150,000

Извори финансирања за функцију 912:
01 Приходи из буџета 13,206,250 13,206,250

Функција 912: 13,206,250 0 13,206,250
Извори финансирања за Програмску активност 
2002-0001:

01 Приходи из буџета 13,206,250 13,206,250
Свега за Програмску активност 2002-0001: 13,206,250 0 13,206,250
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Извори финансирања за функцију 912:
01 Приходи из буџета 13,206,250 13,206,250

Укупно функција 912: 13,206,250 0 13,206,250

Извори финансирања за Програм 9:
01 Приходи из буџета 13,206,250 13,206,250

Свега за Програм 9: 13,206,250 0 13,206,250

5 1 ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"

2002 ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И 
ВАСПИТАЊЕ

2002-0001 Функционисање основних школа
912 Основно образовање

159 414 Социјална давања запосленима 750,000 750,000
159 415 Накнаде трошкова за запослене 50,000 50,000
159 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 530,000 530,000
159 421 Стални трошкови 8,841,000 8,841,000
159 422 Трошкови путовања 290,000 290,000
159 423 Услуге по уговору 270,000 270,000
159 424 Специјализоване услуге 50,000 50,000
159 425 Текуће поправке и одржавање 500,000 500,000
159 426 Материјал 450,000 450,000
159 444 Пратећи трошкови задуживања 10,000 10,000
159 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 150,000 150,000
159 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 1,000 1,000
159 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000 1,000
160 512 Машине и опрема 150,000 150,000

Извори финансирања за функцију 912:
01 Приходи из буџета 12,043,000 12,043,000

Функција 912: 12,043,000 0 12,043,000
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Извори финансирања за Програмску активност 
2002-0001:

01 Приходи из буџета 12,043,000 12,043,000
Свега за Програмску активност 2002-0001: 12,043,000 0 12,043,000

Извори финансирања за функцију 912:
01 Приходи из буџета 12,043,000 12,043,000

Укупно функција 912: 12,043,000 0 12,043,000

Извори финансирања за Програм 9:
01 Приходи из буџета 12,043,000 12,043,000

Свега за Програм 9: 12,043,000 0 12,043,000

5 1 ОШ "СВЕТИ САВА"

2002 ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И 
ВАСПИТАЊЕ

2002-0001 Функционисање основних школа
912 Основно образовање

159 414 Социјална давања запосленима 300,000 300,000
159 415 Накнаде трошкова за запослене 400,000 400,000
159 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 540,000 540,000
159 421 Стални трошкови 7,800,000 7,800,000
159 422 Трошкови путовања 220,000 220,000
159 423 Услуге по уговору 195,000 195,000
159 424 Специјализоване услуге 70,000 70,000
159 425 Текуће поправке и одржавање 300,000 300,000
159 426 Материјал 340,000 340,000
159 444 Пратећи трошкови задуживања 10,000 10,000
159 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 350,000 350,000
159 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000 1,000
160 512 Машине и опрема 150,000 150,000

Извори финансирања за функцију 912:
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01 Приходи из буџета 10,676,000 10,676,000

Функција 912: 10,676,000 0 10,676,000
Извори финансирања за Програмску активност 
2002-0001:

01 Приходи из буџета 10,676,000 10,676,000
Свега за Програмску активност 2002-0001: 10,676,000 0 10,676,000

Извори финансирања за функцију 912:
01 Приходи из буџета 10,676,000 10,676,000

Укупно функција 912: 10,676,000 0 10,676,000

Извори финансирања за Програм 9:
01 Приходи из буџета 10,676,000 10,676,000

Свега за Програм 9: 10,676,000 0 10,676,000

5 1 ОШ "СТАНОЈЕ МИЉКОВИЋ" БРЕСТОВАЦ

2002 ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И 
ВАСПИТАЊЕ

2002-0001 Функционисање основних школа
912 Основно образовање

159 414 Социјална давања запосленима 87,000 87,000
159 415 Накнаде трошкова за запослене 269,000 269,000
159 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 600,000 600,000
159 421 Стални трошкови 5,145,000 5,145,000
159 422 Трошкови путовања 100,000 100,000
159 423 Услуге по уговору 110,000 110,000
159 424 Специјализоване услуге 92,000 92,000
159 425 Текуће поправке и одржавање 257,000 257,000
159 426 Материјал 595,000 595,000
159 444 Пратећи трошкови задуживања 10,000 10,000
159 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 30,000 30,000
159 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 110,000 110,000
159 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000 1,000
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160 512 Машине и опрема 150,000 150,000

Извори финансирања за функцију 912:
01 Приходи из буџета 7,556,000 7,556,000

Функција 912: 7,556,000 0 7,556,000
Извори финансирања за Програмску активност 
2002-0001:

01 Приходи из буџета 7,556,000 7,556,000
Свега за Програмску активност 2002-0001: 7,556,000 0 7,556,000

Извори финансирања за функцију 912:
01 Приходи из буџета 7,556,000 7,556,000

Укупно функција 912: 7,556,000 0 7,556,000

Извори финансирања за Програм 9:
01 Приходи из буџета 7,556,000 7,556,000

Свега за Програм 9: 7,556,000 0 7,556,000

5 1 ОШ "ПЕТАР РАДОВАНОВИЋ" ЗЛОТ

2002 ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И 
ВАСПИТАЊЕ

2002-0001 Функционисање основних школа
912 Основно образовање

159 414 Социјална давања запосленима 296,000 296,000
159 415 Накнаде трошкова за запослене 435,000 435,000
159 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 370,000 370,000
159 421 Стални трошкови 2,382,000 2,382,000
159 422 Трошкови путовања 130,000 130,000
159 423 Услуге по уговору 130,000 130,000
159 424 Специјализоване услуге 31,000 31,000
159 425 Текуће поправке и одржавање 512,000 512,000
159 426 Материјал 340,000 340,000
159 444 Пратећи трошкови задуживања 8,000 8,000
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159 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 60,000 60,000
160 512 Машине и опрема 150,000 150,000

Извори финансирања за функцију 912:
01 Приходи из буџета 4,844,000 4,844,000

Функција 912: 4,844,000 0 4,844,000
Извори финансирања за Програмску активност 
2002-0001:

01 Приходи из буџета 4,844,000 4,844,000
Свега за Програмску активност 2002-0001: 4,844,000 0 4,844,000

Извори финансирања за функцију 912:
01 Приходи из буџета 4,844,000 4,844,000

Укупно функција 912: 4,844,000 0 4,844,000

Извори финансирања за Програм 9:
01 Приходи из буџета 4,844,000 4,844,000

Свега за Програм 9: 4,844,000 0 4,844,000

5 1 ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" КРИВЕЉ

2002 ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И 
ВАСПИТАЊЕ

2002-0001 Функционисање основних школа
912 Основно образовање

159 414 Социјална давања запосленима 170,000 170,000
159 415 Накнаде трошкова за запослене 60,000 60,000
159 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 400,000 400,000
159 421 Стални трошкови 3,054,000 3,054,000
159 422 Трошкови путовања 244,000 244,000
159 423 Услуге по уговору 110,000 110,000
159 424 Специјализоване услуге 49,000 49,000
159 425 Текуће поправке и одржавање 273,000 273,000
159 426 Материјал 367,000 367,000
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159 444 Пратећи трошкови задуживања 10,000 10,000
159 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 12,000 12,000
159 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 5,000 5,000
160 512 Машине и опрема 150,000 150,000

Извори финансирања за функцију 912:
01 Приходи из буџета 4,904,000 4,904,000

Функција 912: 4,904,000 0 4,904,000
Извори финансирања за Програмску активност 
2002-0001:

01 Приходи из буџета 4,904,000 4,904,000
Свега за Програмску активност 2002-0001: 4,904,000 0 4,904,000

Извори финансирања за функцију 912:
01 Приходи из буџета 4,904,000 4,904,000

Укупно функција 912: 4,904,000 0 4,904,000

Извори финансирања за Програм 9:
01 Приходи из буџета 4,904,000 4,904,000

Свега за Програм 9: 4,904,000 0 4,904,000

5 1 ШКОЛА ЗА ОСНОВНО СПЕЦИЈАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ "ВИДОВДАН"

2002 ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И 
ВАСПИТАЊЕ

2002-0001 Функционисање основних школа
912 Основно образовање

159 414 Социјална давања запосленима 235,000 235,000
159 415 Накнаде трошкова за запослене 200,000 200,000
159 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 160,000 160,000
159 421 Стални трошкови 2,400,000 2,400,000
159 422 Трошкови путовања 176,000 176,000
159 423 Услуге по уговору 186,000 186,000
159 424 Специјализоване услуге 31,000 31,000

215



Ра
зд

ео

Гл
ав

а

П
ро

гр
ам

-
ск

а 
К

ла
си

ф
.

Ф
ун

кц
иј

а

П
оз

иц
иј

а

Е
ко

но
м

. 
К

ла
си

ф
.

Опис Средства из 
буџета

Средства из 
осталих 
извора

Укупна 
јавна 

средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
159 425 Текуће поправке и одржавање 110,000 110,000
159 426 Материјал 385,000 385,000
159 444 Пратећи трошкови задуживања 10,000 10,000
159 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 550,000 550,000
159 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 3,000 3,000
160 512 Машине и опрема 150,000 150,000

Извори финансирања за функцију 912:
01 Приходи из буџета 4,596,000 4,596,000

Функција 912: 4,596,000 0 4,596,000
Извори финансирања за Програмску активност 
2002-0001:

01 Приходи из буџета 4,596,000 4,596,000
Свега за Програмску активност 2002-0001: 4,596,000 0 4,596,000

Извори финансирања за функцију 912:
01 Приходи из буџета 4,596,000 4,596,000

Укупно функција 912: 4,596,000 0 4,596,000

Извори финансирања за Програм 9:
01 Приходи из буџета 4,596,000 4,596,000

Свега за Програм 9: 4,596,000 0 4,596,000

5 1 МУЗИЧКА ШКОЛА "МИОДРАГ ВАСИЉЕВИЋ"

2002 ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И 
ВАСПИТАЊЕ

2002-0001 Функционисање основних школа
912 Основно образовање

159 414 Социјална давања запосленима 50,000 50,000
159 415 Накнаде трошкова за запослене 270,000 270,000
159 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 145,000 145,000
159 421 Стални трошкови 4,422,000 4,422,000
159 422 Трошкови путовања 100,000 100,000
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159 423 Услуге по уговору 125,000 125,000
159 424 Специјализоване услуге 62,000 62,000
159 425 Текуће поправке и одржавање 170,000 170,000
159 426 Материјал 144,000 144,000
159 444 Пратећи трошкови задуживања 10,000 10,000
159 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 5,000 5,000
160 512 Машине и опрема 150,000 150,000

Извори финансирања за функцију 912:
01 Приходи из буџета 5,653,000 5,653,000

Функција 912: 5,653,000 0 5,653,000
Извори финансирања за Програмску активност 
2002-0001:

01 Приходи из буџета 5,653,000 5,653,000
Свега за Програмску активност 2002-0001: 5,653,000 0 5,653,000

Извори финансирања за функцију 912:
01 Приходи из буџета 5,653,000 5,653,000

Укупно функција 912: 5,653,000 0 5,653,000

Извори финансирања за Програм 9:
01 Приходи из буџета 5,653,000 5,653,000

Свега за Програм 9: 5,653,000 0 5,653,000

5 1 РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ТАЛЕНТЕ

2002 ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И 
ВАСПИТАЊЕ

2002-0001 Функционисање основних школа
912 Основно образовање

159 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 825,860 825,860
159 412 Социјални доприноси на терет послодавца 137,378 137,378
159 415 Накнаде трошкова за запослене 22,000 22,000
159 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,000 1,000
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159 421 Стални трошкови 59,000 59,000
159 422 Трошкови путовања 115,000 115,000
159 423 Услуге по уговору 438,000 438,000
159 425 Текуће поправке и одржавање 20,000 20,000
159 426 Материјал 95,000 95,000
159 444 Пратећи трошкови задуживања 1,000 1,000
159 465 Остале донације, дотације и трансфери 107,027 107,027
160 512 Машине и опрема 100,000 100,000

Извори финансирања за функцију 912:
01 Приходи из буџета 1,921,265 1,921,265

Функција 912: 1,921,265 0 1,921,265
Извори финансирања за Програмску активност 
2002-0001:

01 Приходи из буџета 1,921,265 1,921,265
Свега за Програмску активност 2002-0001: 1,921,265 0 1,921,265

Извори финансирања за функцију 912:
01 Приходи из буџета 1,921,265 1,921,265

Укупно функција 912: 1,921,265 0 1,921,265

Извори финансирања за Програм 9:
01 Приходи из буџета 1,921,265 1,921,265

Свега за Програм 9: 1,921,265 0 1,921,265

Извори финансирања за функцију 912:
01 Приходи из буџета 88,839,791 88,839,791

Укупно функција 912: 88,839,791 0 88,839,791

Извори финансирања за Програм 9:
01 Приходи из буџета 88,839,791 88,839,791
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Свега за Програм 9: 88,839,791 0 88,839,791

5 1 СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
5 1 ГИМНАЗИЈА "БОРА СТАНКОВИЋ"

2003 ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И 
ВАСПИТАЊЕ

2003-0001 Функционисање основних школа
920 Средње образовање

168 414 Социјална давања запосленима 140,000 140,000
168 415 Накнаде трошкова за запослене 75,000 75,000
168 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 305,000 305,000
168 421 Стални трошкови 5,343,000 5,343,000
168 422 Трошкови путовања 530,000 530,000
168 423 Услуге по уговору 185,000 185,000
168 424 Специјализоване услуге 29,000 29,000
168 425 Текуће поправке и одржавање 185,000 185,000
168 426 Материјал 368,000 368,000
168 444 Пратећи трошкови задуживања 5,000 5,000
169 512 Машине и опрема 150,000 150,000

Извори финансирања за функцију 920:
01 Приходи из буџета 7,315,000 7,315,000

Функција 920: 7,315,000 0 7,315,000
Извори финансирања за Програмску активност 
2003-0001:

01 Приходи из буџета 7,315,000 7,315,000
Свега за Програмску активност 2003-0001: 7,315,000 0 7,315,000

Извори финансирања за функцију 920:
01 Приходи из буџета 7,315,000 7,315,000

Укупно функција 920: 7,315,000 0 7,315,000
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Извори финансирања за Програм 10:

01 Приходи из буџета 7,315,000 7,315,000
Свега за Програм 10: 7,315,000 0 7,315,000

5 1 МАШИНСКО ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА

2003 ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И 
ВАСПИТАЊЕ

2003-0001 Функционисање основних школа
920 Средње образовање

168 414 Социјална давања запосленима 295,000 295,000
168 415 Накнаде трошкова за запослене 1,000 1,000
168 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 445,000 445,000
168 421 Стални трошкови 11,995,000 11,995,000
168 422 Трошкови путовања 375,000 375,000
168 423 Услуге по уговору 300,000 300,000
168 424 Специјализоване услуге 40,000 40,000
168 425 Текуће поправке и одржавање 470,000 470,000
168 426 Материјал 625,000 625,000
168 444 Пратећи трошкови задуживања 15,000 15,000
169 512 Машине и опрема 750,000 750,000

Извори финансирања за функцију 920:
01 Приходи из буџета 15,311,000 15,311,000

Функција 920: 15,311,000 0 15,311,000
Извори финансирања за Програмску активност 
2003-0001:

01 Приходи из буџета 15,311,000 15,311,000
Свега за Програмску активност 2003-0001: 15,311,000 0 15,311,000

Извори финансирања за функцију 920:
01 Приходи из буџета 15,311,000 15,311,000

Укупно функција 920: 15,311,000 0 15,311,000
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Извори финансирања за Програм 10:

01 Приходи из буџета 15,311,000 15,311,000
Свега за Програм 10: 15,311,000 0 15,311,000

5 1 ТЕХНИЧКА ШКОЛА

2003 ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И 
ВАСПИТАЊЕ

2003-0001 Функционисање основних школа
920 Средње образовање

168 414 Социјална давања запосленима 290,000 290,000
168 415 Накнаде трошкова за запослене 300,000 300,000
168 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 500,000 500,000
168 421 Стални трошкови 11,175,000 11,175,000
168 422 Трошкови путовања 324,000 324,000
168 423 Услуге по уговору 170,000 170,000
168 424 Специјализоване услуге 33,000 33,000
168 425 Текуће поправке и одржавање 230,000 230,000
168 426 Материјал 420,000 420,000
168 444 Пратећи трошкови задуживања 10,000 10,000
169 512 Машине и опрема 150,000 150,000

Извори финансирања за функцију 920:
01 Приходи из буџета 13,602,000 13,602,000

Функција 920: 13,602,000 0 13,602,000
Извори финансирања за Програмску активност 
2003-0001:

01 Приходи из буџета 13,602,000 13,602,000
Свега за Програмску активност 2003-0001: 13,602,000 0 13,602,000

Извори финансирања за функцију 920:
01 Приходи из буџета 13,602,000 13,602,000

Укупно функција 920: 13,602,000 0 13,602,000
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Извори финансирања за Програм 10:

01 Приходи из буџета 13,602,000 13,602,000
Свега за Програм 10: 13,602,000 0 13,602,000

5 1 ЕКОНОМСКО ТРГОВИНСКА ШКОЛА

2003 ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И 
ВАСПИТАЊЕ

2003-0001 Функционисање основних школа
920 Средње образовање

168 414 Социјална давања запосленима 240,000 240,000
168 415 Накнаде трошкова за запослене 85,000 85,000
168 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 244,000 244,000
168 421 Стални трошкови 987,000 987,000
168 422 Трошкови путовања 345,000 345,000
168 423 Услуге по уговору 260,000 260,000
168 424 Специјализоване услуге 24,000 24,000
168 425 Текуће поправке и одржавање 300,000 300,000
168 426 Материјал 375,000 375,000
168 444 Пратећи трошкови задуживања 5,000 5,000
169 512 Машине и опрема 150,000 150,000

Извори финансирања за функцију 920:
01 Приходи из буџета 3,015,000 3,015,000

Функција 920: 3,015,000 0 3,015,000
Извори финансирања за Програмску активност 
2003-0001:

01 Приходи из буџета 3,015,000 3,015,000
Свега за Програмску активност 2003-0001: 3,015,000 0 3,015,000

Извори финансирања за функцију 920:
01 Приходи из буџета 3,015,000 3,015,000

Укупно функција 920: 3,015,000 0 3,015,000
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Извори финансирања за Програм 10:

01 Приходи из буџета 3,015,000 3,015,000
Свега за Програм 10: 3,015,000 0 3,015,000

Извори финансирања за функцију 920:
01 Приходи из буџета 39,243,000 39,243,000

Укупно функција 920: 39,243,000 0 39,243,000

Извори финансирања за Програм 10:
01 Приходи из буџета 39,243,000 39,243,000

Свега за Програм 10: 39,243,000 0 39,243,000
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5 1 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

0901 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

0901-0001 Социјалне помоћи
070 Социјална помоћ некласификована на другом месту

171 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 4,159,016 4,159,016
171 412 Социјални доприноси на терет послодавца 745,473 745,473
171 414 Социјална давања запосленима 10,000 10,000
171 415 Накнаде трошкова за запослене 210,000 210,000
171 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 70,000 70,000
171 421 Стални трошкови 805,000 805,000
171 422 Трошкови путовања 1,000 1,000
171 423 Услуге по уговору 20,000 20,000
171 425 Текуће поправке и одржавање 105,000 105,000
171 426 Материјал 90,000 90,000
171 444 Пратећи трошкови задуживања 10,000 10,000
171 465 Остале дотације и трансфери 145,529 145,529
171 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 8,000,000 8,000,000
171 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 1,000 1,000
171 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000 1,000
172 512 Машине и опрема 50,000 50,000

Извори финансирања за функцију 070:
01 Приходи из буџета 14,423,018 14,423,018

Функција 070: 14,423,018 0 14,423,018
Извори финансирања за Програмску активност 0901-
0001:

01 Приходи из буџета 14,423,018 14,423,018
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Свега за Програмску активност 0901-0001: 14,423,018 0 14,423,018

Извори финансирања за функцију070:
01 Приходи из буџета 14,423,018 14,423,018

Функција070: 14,423,018 0 14,423,018
Извори финансирања за Програм 11:

01 Приходи из буџета 14,423,018 14,423,018
Свега за Програм 11: 14,423,018 0 14,423,018
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5 1 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ
5 1 ИСТОРИЈСКИ АРХИВ

1201 ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

1201-0001 Функционисање локалних установа културе
820 Услуге културе

188 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 2,722,500 2,722,500
188 412 Социјални доприноси на терет послодавца 487,410 487,410
188 414 Социјална давања запосленима 1,000 1,000
188 415 Накнаде трошкова за запослене 73,000 73,000
188 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 270,000 270,000
188 421 Стални трошкови 124,500 124,500
188 422 Трошкови путовања 10,000 10,000
188 423 Услуге по уговору 15,000 15,000
188 425 Текуће поправке и одржавање 75,000 75,000
188 426 Материјал 60,000 60,000
188 444 Пратећи трошкови задуживања 1,000 1,000
188 465 Остале донације, дотације и трансфери 270,000 270,000
189 512 Машине и опрема 80,000 80,000

Извори финансирања за функцију 820:
01 Приходи из буџета 4,189,410 4,189,410

Функција 820: 4,189,410 0 4,189,410

Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:

01 Приходи из буџета 4,189,410 4,189,410
Свега за програмску активност 1201-0001: 4,189,410 0 4,189,410

Извори финансирања за функцију 820:
01 Приходи из буџета 4,189,410 4,189,410

Свега за функцију 820: 4,189,410 0 4,189,410
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Извори финансирања за Програм 13:

01 Приходи из буџета 4,189,410 4,189,410
Свега за програм 13: 4,189,410 0 4,189,410
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ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ       
           
 
У делу Образложење - Програмске информације налазе се образложења програмских 
структура које су доставили буџетски корисници уз предлоге финансијских планова. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
 

Назив програма:           Програм 16.  Политички систем локалне самоуправе 

 
Шифра програма:         2101 
 
Сектор:                         Политички систем 
 
Одговорно лице:         заменик председника општине 
 
Сврха:                            Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе 

 
Основ:                           Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број  62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 –  

 усклађени ди.изн.. и 96/2017 - ускл.дин.изн ), Закон о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009,  
 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр.... и 99/16), Закон о локалној самоуправи  
 ("Службени гласник РС", број 129/07,... и 101/16) 

 
 
Опис:                               Програмска активност обухвата послове везане за законодавну власт. Скупштина као носилац уставотворне и 

  законодавне власти: 1) доноси статут општине и пословник скупштине; доноси буџет и завршни рачун 
општине; утврђује стопе изворних прихода општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних 
такси и накнада; доноси програм развоја општине и појединих делатности; доноси урбанистички план 
општине и уређује коришћење грађевинског земљишта; доноси прописе и друге опште акте; расписује 
општински референдум и референдум на делу територије општине, изјашњава се о предлозима садржаним у 
грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу; оснива службе, јавна предузећа, 
установе и организације, утврђене статутом општине и врши надзор над њиховим радом; именује и 
разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, 
организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом; бира и 
разрешава председника скупштине и заменика председника скупштине; поставља и разрешава секретара 
скупштине; бира и разрешава председника општине и, на његов предлог, бира заменика председника 
општине и чланове општинског већа; утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који општини 
припадају по закону; утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта; доноси акт о 
јавном задуживању општине, у складу са законом којим се уређује јавни дуг; прописује радно време 
угоститељских, трговинских и занатских објеката; даје мишљење о републичким, покрајинским и 
регионалном просторном плану; даје мишљење о законима којима се уређују  питања од интереса за локалну 
самоуправу; даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја општине; обавља и друге послове 
утврђене законом и статутом.       
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Програм коме               Програм 16.  Политички систем локалне самоуправе 
припада:            

 
Шифра и назив:           2101-0001- Функционисање Скупштине 
 
Функција:                     111 - Извршни и законодавни органи 
Одговорно лице:          члан Општинског већа задужен за област културе и информисања 
 
Сврха:                            Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у граду/општини 
 
 
 Основ:                           Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број  62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - 

усклађени ди.изн.. и 96/2017 - ускл.дин.изн ), Закон о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр.... и 99/16), Закон о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07,... и 101/16) 

 
Опис:                               Програмска активност обухвата послове везане за законодавну власт. Скупштина као носилац уставотворне и 

законодавне власти: 1) доноси статут општине и пословник скупштине; доноси буџет и завршни рачун 
општине; утврђује стопе изворних прихода општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних 
такси и накнада; доноси програм развоја општине и појединих делатности; доноси урбанистички план 
општине и уређује коришћење грађевинског земљишта; доноси прописе и друге опште акте; расписује 
општински референдум и референдум на делу територије општине, изјашњава се о предлозима садржаним у 
грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу; оснива службе, јавна предузећа, 
установе и организације, утврђене статутом општине и врши надзор над њиховим радом; именује и 
разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, 
организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом; бира и 
разрешава председника скупштине и заменика председника скупштине; поставља и разрешава секретара 
скупштине; бира и разрешава председника општине и, на његов предлог, бира заменика председника 
општине и чланове општинског већа; утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који општини 
припадају по закону; утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта; доноси акт о 
јавном задуживању општине, у складу са законом којим се уређује јавни дуг; прописује радно време 
угоститељских, трговинских и занатских објеката; даје мишљење о републичким, покрајинским и 
регионалном просторном плану; даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну 
самоуправу; даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја општине; обавља и друге послове 
утврђене законом и статутом. 

 
 
 

Циљ 1: Функционисање локалне скупштине 

Показатељ учинка Јединица мере Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2018. 

Циљна 
вредност у 

2019. 

Циљна 
вредност 

у 2020. 
Назив:     Број седница скупштине                                                                                                       

Број 2016 6 10 10 10 

    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
Евиденција службе за скупштинске послове 
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Програм коме               Програм 16.  Политички систем локалне самоуправе 
припада:            

 
Шифра и назив:           2101-0003 - Подршка раду извршних органа власти и скупштине 
 
Функција:                     111 - Извршни и законодавни органи 
 
Одговорно лице:          секретар Скупштине 
Сврха:                            Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у граду/општини 
 
 Основ:                           Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број  62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - 

усклађени ди.изн.. и 96/2017 - ускл.дин.изн ), Закон о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр.... и 99/16), Закон о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07,... и 101/16) 

 
Опис:                             У Служби скупштине обављају се разноврсни послови који обухватају: анализу Одлука, предлога Одлука и других 

аката из делокруга рада Скупштинске службе и других скупштинских тела, као и Општинске управе; припрему и 
организовање седница радних тела, израду извештаја и припрему аката и информација о питањима која се 
разматрају на седницама радних тела; давању стручних мишљења у вези с питањима која разматрају радна тела; 
припреми амандмана на предлоге одлука, других аката; праћење извршавања закључака радних тела, израду 
аката од значаја за спровођење контролне, односно изборне функције скупштине; организовање јавног слушања; 
припрему анализа и информација о иницијативама, петицијама, представкама и предлозима грађана, удружења 
и организација; стручну и административну подршку одборницима (припрема и стручна обрада амандмана који 
се подносе на предлоге одлука и других аката, пружање 
стручне помоћи одборницима у вези са применом важећих прописа и применом Пословника и других аката 
скупштине); стручну припрему и организовање састанака одборника са грађанима, представницима државних 
органа, организација и тела. 

 
 

Циљ 1: Функционисање локалне скуштине 

Показатељ учинка Јединица мере Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2018. 

Циљна 
вредност у 

2019. 

Циљна 
вредност 

у 2020. 
Назив:     Број седница сталних радних тела 

Број 2016 6 10 10 10 

    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
Евиденција службе за скупштинске послове 
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Програм коме               Програм 16.  Политички систем локалне самоуправе 
припада:            

 
Шифра и назив:           2101-П1 - Редовни локални избори  
 
Функција:                     111 - Извршни и законодавни органи 
 
Одговорно лице:           председник изборне комисије 
 
Сврха:                            Одржавање редовних избора 
 
 Основ:                           Закон о локалним изборима ("Службени гласник РС", број 129/07,...54/11), Закон о политичким странкама, 

Закон о удружењима, Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, Закон о јединственом 
бирачком списку и Закон о општем управном поступку 

 
Опис:                             У оквиру ове програмске активности спроводе се послови везани за спровођење избора утврђени Законом о 

локалним изборима. Изборна комисија јединице локалне самоуправе и бирачки одбори у складу са Законом 
врше изборе за одборнике. Сви органи и организације обезбеђују услове за редован рад изборне комисије, а 
Служба за скупштинске послове обавља стручне, административно-техничке и друге послове за потребе 
изборне комисије. 

 
 Трајање пројекта:  Три до четири месеца. 
 
 

Циљ 1: Редовни избори одборника 
2018.године 

Показатељ учинка Јединица мере Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2018. 

Циљна 
вредност у 

2019. 

Циљна 
вредност 

у 2020. 
Назив:     Број одборника 

Број 2016  35   

    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
Евиденција службе за скупштинске послове 
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 
 
 

Назив програма:           Програм 16.  Политички систем локалне самоуправе 

 
Шифра програма:         2101 
 
Сектор:                         Политички систем 
 
Одговорно лице:         заменик председника општине 
 
Сврха:                            Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе 

 
Основ:                           Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број  62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 –  

 усклађени ди.изн.. и 96/2017 - ускл.дин.изн ), Закон о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009,  
 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр.... и 99/16), Закон о локалној самоуправи  
 ("Службени гласник РС", број 129/07,... и 101/16) 

 
Опис:                               Програмска активност обухвата послове везане за извршну власт. Председник општине као носилац извршне 

власти: представља и заступа општину; предлаже начин решавања питања о којима одлучује скупштина; 
наредбодавац је за извршење буџета; усмерава и усклађује рад општинске управе; доноси појединачне акте 
за које је овлашћен законом, статутом или одлуком скупштине; врши и друге послове утврђене статутом и 
другим актима општине. 

 
 
 
 
Програм коме               Програм 16.  Политички систем локалне самоуправе 
припада:            

 
Шифра и назив:           2101-0002- Функционисање извршних органа 
 
Функција:                     111 - Извршни и законодавни органи 
 
Одговорно лице:          шеф кабинета председника општине 
 
Сврха:                            Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у граду/општини 
 
 
 Основ:                           Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број  62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - 

усклађени ди.изн.. и 96/2017 - ускл.дин.изн ), Закон о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр.... и 99/16), Закон о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07,... и 101/16) 

 
Опис:                               Програмска активност обухвата послове везане за извршну власт. Председник општине као носилац извршне 

власти: представља и заступа општину; предлаже начин решавања питања о којима одлучује скупштина; 
наредбодавац је за извршење буџета; усмерава и усклађује рад општинске управе; доноси појединачне акте 
за које је овлашћен законом, статутом или одлуком скупштине; врши и друге послове утврђене статутом и 
другим актима општине. 
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Циљ 1: Функционисање извршних органа 

Показатељ учинка Јединица мере Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2018. 

Циљна 
вредност у 

2019. 

Циљна 
вредност 

у 2020. 
Назив:     Број седница извршних органа                                                                                                                             

Број 2016 10 23 24 24 

    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
Евиденција службе за скупштинске послове 

 

 
 
 
 

Назив програма:           Програм 2.  Комуналне делатности 

 
Шифра програма:         1102 
 
Сектор:                         Урбанизам и просторно планирање 
 
Одговорно лице:         заменик председника општине 
 
Сврха:                            Пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење 

одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета; Одрживо снабдевање корисника топлотном 
енергијом; Редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника, уређивање начина коришћења 
и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама  

 
Основ:                           Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број  62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 –  

усклађени ди.изн.. и 96/2017 - ускл.дин.изн ),  Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 
129/07,... и 101/16), Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/11 и 104/16), Закон о 
ефикасном коришћењу енергије („Службени гласник РС“, број 25/13) 
 

 
Опис:                               Боље, редовније и уз уштеде снабдевање електричном енергијом. 
 
 

Циљ 1: Повећање покривеност насеља и 
територије рационалним јавним осветљењем 

Показатељ учинка Јединица мере Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2018. 

Циљна 
вредност у 

2019. 

Циљна 
вредност 

у 2020. 
Назив:     Укупна количина потрошене 
електричне енергије (годишње)                                                                                              

Kw/h 2016 0 4.500.000 4.500.000 4.500.000 

    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
Одељење за планирање и развој 
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Програм коме               Програм 2.  Комуналне делатности 
припада:            

 
Шифра и назив:           1102-П1- Замена јавне расвете са лед расветом 
 
Функција:                     640 - Улична расвета 
 
Одговорно лице:          начелник Одељења за планирање и развој 
 
Сврха:                     Подстицање одговорног понашања према енергији, на основу спровођења политике ефикасног коришћења 

енергије и мера енергетске ефикасности 
 
Основ:                           Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број  62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - 

усклађени ди.изн.. и 96/2017 - ускл.дин.изн ), Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 
129/07,... и 101/16), Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/11 и 104/16), Закон о 
ефикасном коришћењу енергије („Службени гласник РС“, број 25/13) 

 
Опис:                               Боље, редовније и уз уштеде снабдевање електричном енергијом. 
 
Трајање пројекта:      Три године 
 
 

Циљ 1: Ефикасно и рационално спровођење 
јавног осветљења и минималан негативан 
утицај на животну средину 

Показатељ учинка Јединица мере Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2018. 

Циљна 
вредност у 

2019. 

Циљна 
вредност 

у 2020. 
Назив:     Удео енергетски ефикасних сијалица 
у укупном броју сијалица јавног осветљења 

% 2016 50% 100% 100% 100% 

    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
Пројектно техничка документација 

 
 
 
 
Програм коме               Програм 2.  Комуналне делатности 
припада:            

 
Шифра и назив:           1102-П2- Израда пројектне документације и извођење радова на изградњи објекта за привремени смештај     
                                                        паса луталица  
 
Функција:                      620 – Развој заједнице 
 
Одговорно лице:          начелник Одељења за планирање и развој 
 
Сврха:                           решавање проблема паса луталица на територији општине Бор 
 
Основ:                      Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07,... и 101/16), Закон о комуналним делатностима 

("Службени гласник РС", број 88/11 и 104/16) 
 



236 
 

Опис:                               Средства за пројектну документацију и изградњу објекта за привремени смештај паса луталица и смањења 
материјалних трошкова за исплату одштете грађанима по овом основу. У том објекту били би смештени пси 
који се тешко могу социјализовати, агресивни, болесни и стари пси. 

 
Трајање пројекта:      једна година 
 
 

Циљ 1: Решавања проблема паса луталица 

Показатељ учинка Јединица мере Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2018. 

Циљна 
вредност у 

2019. 

Циљна 
вредност 

у 2020. 
Назив:     Смањење износа трошкова за 
исплату накнаде грађанима за уједе паса 
луталица 

Износ 2016 32.719.546 10.000.000 0 0 

    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
Евиденција Одељења за финансије 

 
 
 
 
 
 
Назив програма:           Програм 7.  Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 

 
Шифра програма:         0701 
 
Сектор:                         Саобраћај и саобраћајна инфраструктура 
 
Одговорно лице:         заменик председника општине 
 
Сврха:                            Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи  
 
Основ:                           Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број  62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 –  

 усклађени ди.изн.. и 96/2017 - ускл.дин.изн ),  Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 
129/07,... и 101/16), Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/11 и 104/16) 

 
Опис:                               Реализација овог програма подразумева координисану припрему и реализацију санације и реконструкције 

саобраћајне инфраструктуре (путева и улица - градских и сеоских, тротоара, ивичњака, паркова и др.) од 
значаја за општину Бор. Реализација имаће стимулативни ефекат на привреду и привлачење инвестиција, 
боље транспортне везе између периферних и економски мање развијених и напреднијих подручја као и са 
осталим градовима и општинама. 
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Циљ 1: Развијеност инфраструктуре у 
контексту доприноса социо економском 
развоју 

Показатељ учинка Јединица мере Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2018. 

Циљна 
вредност у 

2019. 

Циљна 
вредност 

у 2020. 
Назив:     Број насеља до којих не постоји 
приступ асфалтним путем                                                        

Број 2016 10 3 0 0 

    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
Одељење за планирање и развој 

 

 
 
 
 
 
 
 
Програм коме               Програм 7.  Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 
припада:            

 
Шифра и назив:           0701-0002- Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 
 
Функција:                     451 – Друмски саобраћај 
 
Одговорно лице:          начелник Одељења за планирање и развој 
 
Сврха:                            Бољи услови живота на територији општине Бор и међусобна повезаност града и села 

 
Основ:                           Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број  62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - 

усклађени ди.изн.. и 96/2017 - ускл.дин.изн ), Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 
129/07,... и 101/16), Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/11 и 104/16) 

 
 
Опис:                               Реализација овог програма подразумева координисану припрему и реализацију санације и реконструкције 

саобраћајне инфраструктуре ( путева и улица - градских и сеоских, тротоара, ивичњака, паркова и др.) од 
значаја за општину Бор. Реализација имаће стимулативни ефекат на привреду и привлачење инвестиција, 
боље транспортне везе између периферних и економски мање развијених и напреднијих подручја, као и са 
другим градовима и општинама. 
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Циљ 1: Одржавање квалитета путне мреже 
кроз реконструкцију и  редовно одржавање 
асфалтног покривача 

Показатељ учинка Јединица мере Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2018. 

Циљна 
вредност у 

2019. 

Циљна 
вредност 

у 2020. 
Назив:     Проценат санираних путева од 
укупне дужине путне мреже која захтева 
санацију и/или реконструкцију 

% 2016 50% 100% 100% 100% 

    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
Одељење за планирање и развој 

 

 
 
 
 

Назив програма:           Програм 12.  Здравствена заштита 

 
Шифра програма:         1801 
 
Сектор:                         Здравствена заштита 
 
Одговорно лице:         заменик председника општине 
 
Сврха:                            Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима и обезбеђивање и 

спровођење активности у областима деловања јавног здравља  
 
Основ:                           Закључак о утврђивању Програма о изменама и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне 

намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите, који је донела Влада РС 
24.01.2017.године и Закључак о прихватању Извештаја радне групе за обнову и унапређење објеката јавне 
намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите, који је донела Влада РС 
22.09.2017.године. 

 
Опис:                               Друштвена брига за здравље на нивоу општине Бор обухвата мере за спровођење и обезбеђивање здравствене 

заштите од интереса за грађане на теритотрији општине Бор, којима се стварају бољи услови за приступачност 
и доступност у коришћењу здравствене заштите, као и текуће и капитално одржавање објеката здравствене 
заштите. 

 
 
 
 
Програм коме               Програм 12.  Здравствена заштита 
припада:            

 
Шифра и назив:           1801-П1- Пројектно техничка документација за извођење радова на реконструкцији и инвестиционом 

одржавању Опште болнице Бор 
 
Функција:                     731 – Опште болничке услуге 
 
Одговорно лице:          начелник Одељења за планирање и развој 
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Сврха:                            Обезбеђивање бољих услова болесника у Болници Бор 
 

Основ:                           Закључак о утврђивању Програма о изменама и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне 
намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите, који је донела Влада РС 
24.01.2017.године и Закључак о прихватању Извештаја радне групе за обнову и унапређење објеката јавне 
намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите, који је донела Влада РС 
22.09.2017.године. 

 
 
Опис:                               Циљ израде пројектне документације, а касније и извођења радова јесте побољшавање функционалности, 

побољшање енергетске ефикасности као и естетских капацитета објекта у којем се пружа медицинско и 
хируршко лечење и нега хоспитализованих деца и жена. Посебно ваља нагласити чињеницу да стање у коме 
се предметни објекат налази угрожава безбедност како пацијената тако и медицинског особља. 

 
Трајање пројекта:       два месеца 
 
 

Циљ 1: Побољшавање функционалности, 
побољшање енергетске ефикасности као и 
естетских капацитета објекта у којем се пружа 
медицинско и хируршко лечење и нега 
хоспитализованих деца и жена 

Показатељ учинка Јединица мере Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2018. 

Циљна 
вредност у 

2019. 

Циљна 
вредност 

у 2020. 
Назив:     Број месеци за израду пројекта                                                                                                                                       

Број 2016  1   

    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
Одељење за планирање и развој 

 

 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 
 
 

Назив програма:           Програм 16.  Политички систем локалне самоуправе 

 
Шифра програма:         2101 
 
Сектор:                         Политички систем 
 
Одговорно лице:         заменик председника општине 
 
Сврха:                            Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе 

 
Основ:                           Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број  62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 –  

 усклађени ди.изн.. и 96/2017 - ускл.дин.изн ), Закон о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009,  
 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр.... и 99/16), Закон о локалној самоуправи  
 ("Службени гласник РС", број 129/07,... и 101/16) 
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Опис:                               Програмска активност обухвата послове везане за извршну власт. Општинско веће као носилац извршне власти: 

предлаже статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси скупштина; непосредно извршава и стара се о 
извршавању одлука и аката скупштине општине; доноси одлуку о привременом финансирању у случају да 
скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године; врши надзор над радом општинске 
управе, поништава или укида акте општинске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим 
општим актом или одлуком које доноси скупштина општине; решава у управном поступку у другом степену о 
правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из 
надлежности општине; стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности 
Републике; поставља и разрешава начелника општинске управе. 

 
 
 
 
Програм коме               Програм 16.  Политички систем локалне самоуправе 
припада:            

 
Шифра и назив:           2101-0002- Функционисање извршних органа 
 
Функција:                     111 - Извршни и законодавни органи 
 
Одговорно лице:          шеф кабинета председника општине 
 
Сврха:                            Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у граду/општини 
 
 
 Основ:                           Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број  62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - 

усклађени ди.изн.. и 96/2017 - ускл.дин.изн ), Закон о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр.... и 99/16), Закон о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07,... и 101/16) 

 
Опис:                               Програмска активност обухвата послове везане за извршну власт. Општинско веће као носилац извршне власти: 

предлаже статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси скупштина; непосредно извршава и стара се о 
извршавању одлука и аката скупштине општине; доноси одлуку о привременом финансирању у случају да 
скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године; врши надзор над радом општинске 
управе, поништава или укида акте општинске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим 
општим актом или одлуком које доноси скупштина општине; решава у управном поступку у другом степену о 
правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из 
надлежности општине; стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности 
Републике; поставља и разрешава начелника општинске управе. 

 
 
 

Циљ 1: Функционисање извршних органа 

Показатељ учинка Јединица мере Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2018. 

Циљна 
вредност у 

2019. 

Циљна 
вредност 

у 2020. 
Назив:     Број усвојених аката                                                                          

Број 2016 0 210 210 210 

    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
Евиденција службе за скупштинске послове 
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ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ БОР 
 
 
 

Назив програма:           Програм 15.  Опште услуге локалне самоуправе 

 
Шифра програма:         0602 
 
Сектор:                         Опште услуге јавне управе 
 
Одговорно лице:         правобранилац општине Бор 
 

  Сврха:                          Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса одрживо управљање 
финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе сервисирање обавеза које проистичу 
из задуживања за финансирање буџета и управљање јавним дугом пружање ефикасне интервенције, 
ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација  

 
Основ:                         Закон о правобранилаштву ("Сл.гласник РС" бр. 55/2014) и остали процесни закони, Одлука о правобранилаштву 

општине Бор ("Сл.лист општине", бр. 30/2014). 
 
Опис:                              Правобранилаштво је орган који у поступцима пред судовима, управним и другим надлежним органима заступа 

општину Бор ради заштите њених имовинских права и интереса. Правобранилаштво даје мишљење 
приликом закључивања уговора које закључује то правно лице, посебно уговора из области имовинско 
правних односа, привредно правних уговора и дају правне савете свим органима општине Бор које заступају. 

 
 
 
 
Програм коме               Програм 15.  Опште услуге локалне самоуправе 
припада:            

 
Шифра и назив:           0602-0004- Општинско/градско правобранилаштво 
 
Функција:                     130 - Судови 
 
Одговорно лице:          заменик правобраниоца општине Бор 
 
Сврха:                            Предузимање правних радњи и правних средстава ради остваривања и заштите имовинских права и интереса 

општине Бор 
 
 Основ:                        Закон о правобранилаштву ("Сл.гласник РС" бр. 55/2014) и остали процесни закони, Одлука о правобранилаштву 

општине Бор ("Сл.лист општине", бр. 30/2014). 
 
Опис:                              Правобранилаштво је орган који у поступцима пред судовима, управним и другим надлежним органима заступа 

општину Бор ради заштите њених имовинских права и интереса. Правобранилаштво даје мишљење 
приликом закључивања уговора које закључује то правно лице, посебно уговора из области имовинско 
правних односа, привредно правних уговора и дају правне савете свим органима општине Бор које заступају. 
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Циљ 1: Заштита имовинских права и 
интереса  града/општине 

Показатељ учинка Јединица мере Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2018. 

Циљна 
вредност у 

2019. 

Циљна 
вредност 

у 2020. 
Назив:     Број правних мишљења која су дата 
органима  града/општине, стручним 
службама и другим правним лицима чија 
имовинска и друга права заступа                                                                                                                              

Број 2016 2 26 35 45 
    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
Евиденција Правобранилаштва општине 

Назив:     Број решених предмета у односу на 
укупан број предмета на годишњем нивоу 

% 2016 95 90 95 99 

    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
Евиденција Правобранилаштва општине 

 

 
 
 
 

ОПШТИНСКА УПРАВА БОР 
 
 
 

Назив програма:           Програм 1.  Становање, урбанизам и просторно планирање 

 
Шифра програма:         1101 
 
Сектор:                         Урбанизам и просторно планирање 
 
Одговорно лице:         члан Општинског већа задужен за област урбанизма и комунално стамбене делатности 
 
  Сврха:                         

 Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја, 
равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта;  Подстицање одрживог развоја 
становања кроз унапређење услова становања грађана и очување и унапређење вредности стамбеног фонда  

 
Основ:                         Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр.  72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 

132/14 и 145/14), Закон о озакоњењу објеката ("Сл. гласник РС", број 96/2015) 
 
Опис:                              Припрема урбанистичких планова, прибављање земљишта (за сахрањивање и остале намене), комунално 

опремање грађевинског земљишта, уређење јавних површина, издавање грађевинских дозвола и озакоњење 
објеката 
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Циљ 1: Просторни развој у складу са 
плановима 

Показатељ учинка Јединица мере Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2018. 

Циљна 
вредност у 

2019. 

Циљна 
вредност 

у 2020. 
Назив:     Проценат покривености територије 
урбанистичком планском документацијом 

% 2016 50% 90% 100% 100% 

    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
Одељење за урбанизам, грађевинске, 
комуналне, имовинско правне и стамбене 
послове 

 

 
 
 
 
Програм коме               Програм 1.  Становање, урбанизам и просторно планирање 
припада:            

 
Шифра и назив:           1101-0001- Просторно и урбанистичко планирање 
 
Функција:                     620 – Развој заједнице 
 
Одговорно лице:          привремени начелник Одељења за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене  
                                        послове 
 
Сврха:                             Доношење Плана генералне регулације градског насеља Бор 
 
Основ:                           Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр.  72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 

132/14 и 145/14) 
 
Опис:                               Припрема и доношење плана генералне регулације градског насеља Бор. У оквиру припреме законом су 

предвиђена заседања комисије за планове, оглашавање у медијима и сл. 
 
 
 

Циљ 1: Повећање покривености територије 
планском и урбанистичком документацијом 

Показатељ учинка Јединица мере Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2018. 

Циљна 
вредност у 

2019. 

Циљна 
вредност 

у 2020. 
Назив:     Број усвојених планова генералне 
регулације у односу на број предвиђених 
планова вишег реда 

% 2016 0% 100% 100% 100% 

    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
Одељење за урбанизам, грађевинске, 
комуналне, имовинско правне и стамбене 
послове 
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Програм коме               Програм 1.  Становање, урбанизам и просторно планирање 
припада:            

 
Шифра и назив:           1101-0002- Спровођење урбанистичких и просторних планова 
 
Функција:                     620 – Развој заједнице 
 
Одговорно лице:          привремени начелник Одељења за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене  
                                        послове 
 
Сврха:                             Повећање броја легалних и укњижених објеката 
 
Основ:                           Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр.  72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 

132/14 и 145/14), Закон о озакоњењу објеката ("Сл. гласник РС", број 96/2015). 
 
Опис:                               Озакоњење нелагалних објеката 
 
 
 

Циљ 1: Ефикасан процес озакоњења 

Показатељ учинка Јединица мере Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2018. 

Циљна 
вредност у 

2019. 

Циљна 
вредност 

у 2020. 
Назив:     Проценат решених захтева за 
озакоњења 

% 2016 0% 90% 90% 90% 

    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
Одељење за урбанизам, грађевинске, 
комуналне, имовинско правне и стамбене 
послове 

 
 
 
 
 
Програм коме               Програм 1.  Становање, урбанизам и просторно планирање 
припада:            

 
Шифра и назив:           1101-0003- Управљање грађевинским земљиштем 
 
Функција:                     620 – Развој заједнице 
 
Одговорно лице:          привремени начелник Одељења за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене  
                                        послове 
 
Сврха:                             Уређење и комунално опремање грађевинског земљишта и јавних површина ради унапређења квалитета 

живота у граду и ради повећања степена развоја општине/града кроз повећање инвестиција, броја радних 
места и економског раста 

 
Основ:                           Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр.  72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 

132/14 и 145/14). 
 
Опис:                               Пројекти уређење индустријске зоне и пројекти уређења јавних површина  (паркова и других) 
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Циљ 1: Стављање у функцију грађевинског 
земљишта 

Показатељ учинка Јединица мере Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2018. 

Циљна 
вредност у 

2019. 

Циљна 
вредност 

у 2020. 
Назив:     Број локација комунално 
опремљеног земљишта 

Број 2016 4 4 4 4 

    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
Одељење за урбанизам, грађевинске, 
комуналне, имовинско правне и стамбене 
послове 

 
 
 
 
 
Програм коме               Програм 1.  Становање, урбанизам и просторно планирање 
припада:            

 
Шифра и назив:           1101-0004- Стамбена подршка 
 
Функција:                     60 – Становање 
 
Одговорно лице:          привремени начелник Одељења за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене  
                                        послове 
 
Сврха:                             решавање стамбених потреба 
 
Основ:                           Закон о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“ бр.104/2016) 
 
Опис:                               кроз моделе које предвиђа нови Закон о становању кроз расељавања  нехигијенских насеља и збрињавање 

социјално угроженог становнштва и осталих рањивих група. 
 
 

Циљ 1: Планско управљање стамбеном 
подршком 

Показатељ учинка Јединица мере Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2018. 

Циљна 
вредност у 

2019. 

Циљна 
вредност 

у 2020. 
Назив:     Проценат корисника стамбене 
подршке 

% 2016  10% 30% 50% 

    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
Решења и уговори 
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Назив програма:           Програм 2.  Комуналне делатности 

 
Шифра програма:         1102 
 
Сектор:                         Урбанизам и просторно планирање 
 
Одговорно лице:         члан Општинског већа задужен за област урбанизма и комунално стамбене делатности 
 
  Сврха:                          Пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење 

одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета; Одрживо снабдевање корисника топлотном 
енергијом; Редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника, уређивање начина коришћења 
и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама  

 
Основ:                         Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/11 и 104/16), Закон о јавним предузећима 

("Службени гласник РС", број 15/16), Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07 и 83/14-
др.закон) 

 
Опис:                              Овим програмом финансирају се активности везане за управљње/одржавање јавне расвете, одржавање јавних 

зелених површина, чистоће, зоохигијена, ЈКП Топлана, ЈКП Водовод, ЈП Боговина, управљање и снабдевање 
воде за пиће и остале комуналне услуге... 

 
 

Циљ 1: Повећање покривеност територије 
комуналним делатностима одржавања јавних 
зелених површина, одржавања чистоће на 
површинама јавне намене и зоохигијене 

Показатељ учинка Јединица мере Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2018. 

Циљна 
вредност у 

2019. 

Циљна 
вредност 

у 2020. 
Назив:     Број м2 јавних зелених површина на 
којима се уређује и одржава зеленило  

м2 2016 550.000 550.000 550.000 550.000 

    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
Мониторинг (грађевински дневник) ЈКП 
3.октобар 

 
 
 
 
 
 
Програм коме               Програм 2.  Комуналне делатности 
припада:            

 
Шифра и назив:           1102-0001- Управљање/одржавање јавним осветљењем 
 
Функција:                     640 - Улична расвета 
 
Одговорно лице:          начелник Одељења за планирање и развој 
 
Сврха:                     Подстицање одговорног понашања према енергији, на основу спровођења политике ефикасног коришћења 

енергије и мера енергетске ефикасности 
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Основ:                           Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број  62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - 
усклађени ди.изн.. и 96/2017 - ускл.дин.изн ), Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 
129/07,... и 101/16), Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/11 и 104/16), Закон о 
ефикасном коришћењу енергије („Службени гласник РС“, број 25/13) 

 
Опис:                               Боље, редовније и уз уштеде снабдевање електричном енергијом. 
 
 
 

Циљ 1: Ефикасно и рационално спровођење 
јавног осветљења и минималан негативан 
утицај на животну средину 

Показатељ учинка Јединица мере Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2018. 

Циљна 
вредност у 

2019. 

Циљна 
вредност 

у 2020. 
Назив:     Удео енергетски ефикасних сијалица 
у укупном броју сијалица јавног осветљења 

% 2016 50% 100% 100% 100% 

    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
Пројектно техничка документација 

 
 
 
 
 
 
Програм коме               Програм 2.  Комуналне делатности 
припада:            

 
Шифра и назив:           1102-0002- Одржавање јавних зелених површина   
 
Функција:                     540 - Заштита биљног и животињског света  и крајолика 
 
Одговорно лице:          начелник Одељења за планирање и развој 
 
Сврха:                Обезбеђивање рационалног обављања комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и 

становништва ЈЛС и побољшање квалитета живота становништва успостављањем ефикасног система 
комуналних услуга 

 
 Основ:                        Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број  62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - 

усклађени ди.изн.. и 96/2017 - ускл.дин.изн ), Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 
129/07,... и 101/16), Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/11 и 104/16) 

 
Опис:                              Уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина 
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Циљ 1: Максимална могућа покривеност 
насеља и територије услугама уређења и 
одржавања зеленила 

Показатељ учинка Јединица мере Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2018. 

Циљна 
вредност у 

2019. 

Циљна 
вредност 

у 2020. 
Назив:     Број м2 јавних зелених површина на 
којима се уређује и одржава зеленило  

м2 2016 550.000 550.000 550.000 550.000 

    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
Мониторинг (грађевински дневник) ЈКП 
3.октобар 

 

 
 
 
 

Програм коме               Програм 2.  Комуналне делатности 
припада:            

 
Шифра и назив:           1102-0003- Одржавање чистоће на површинама јавне намене 
 
Функција:                     510 - Управљање отпадом 
 
Одговорно лице:          начелник Одељења за планирање и развој 
 
Сврха:                Обезбеђивање рационалног обављања комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и 

становништва ЈЛС и побољшање квалитета живота становништва успостављањем ефикасног система 
комуналних услуга 

 
 Основ:                        Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број  62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - 

усклађени ди.изн.. и 96/2017 - ускл.дин.изн ), Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 
129/07,... и 101/16), Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/11 и 104/16) 

 
Опис:                              Послови одржавања хигијене на јавним површинама (чишћење и прање коловоза, тротоара, паркиралишта и 

других јавних површина) 
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Циљ 1: Максимална могућа покривеност 
насеља и територије услугама одржавања 
чистоће јавних површина 

Показатељ учинка Јединица мере Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2018. 

Циљна 
вредност у 

2019. 

Циљна 
вредност 

у 2020. 
Назив:     Степен покривености територије 
услугама одржавања чистоће јавно-
прометних површина (број улица које се 
чисте у односу на укупан број улица у 
граду/општини) 

% 2016 85% 95% 95% 95% 
    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
Мониторинг (грађевински дневник) ЈКП 
3.октобар 

 
 
 
 
 
 
 
Програм коме               Програм 2.  Комуналне делатности 
припада:            

 
Шифра и назив:           1102-0004- Зоохигијена 
 
Функција:                     540 - Заштита биљног и животињског света  и крајолика 
 
Одговорно лице:          начелник Одељења за планирање и развој 
 
Сврха:                Обезбеђивање рационалног обављања комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и 

становништва ЈЛС и побољшање квалитета живота становништва успостављањем ефикасног система 
комуналних услуга 

 
 Основ:                        Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број  62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - 

усклађени ди.изн.. и 96/2017 - ускл.дин.изн ), Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 
129/07,... и 101/16), Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/11 и 104/16) 

 
Опис:                              Програм мера заштите животиња 
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Циљ 1: Контрола и смњење напуштених паса 
луталица 

Показатељ учинка Јединица мере Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2018. 

Циљна 
вредност у 

2019. 

Циљна 
вредност 

у 2020. 
Назив:     Број стерилисаних, обележених 
микро чипом и вакцинисаних против беснила 
паса луталица 

Број 2016 156 450 450 450 

    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
Мониторинг (грађевински дневник) ЈКП 
3.октобар 

 
 
 
 
 
 
 
 
Програм коме               Програм 2.  Комуналне делатности 
припада:            

 
Шифра и назив:           1102-П2- Прибављање непокретности-земљишта за сахрањивање 
 
Функција:                     620 – Развој заједнице 
 
Одговорно лице:          начелник Одељења за планирање и развој 
 
Сврха:                Обезбеђивање рационалног обављања комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и 

становништва ЈЛС и побољшање квалитета живота становништва успостављањем ефикасног система 
комуналних услуга 

 
 Основ:                        Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број  62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - 

усклађени ди.изн.. и 96/2017 - ускл.дин.изн ), Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 
129/07,... и 101/16), Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/11 и 104/16) 

 
Опис:                              Израда потребне планске и пројектне документације у складу са Генералним урбанистичким планом Бора, 

прибављање потребних дозвола, откуп земљишта површине 1,5 ha, привођење површине намени 
 
Трајање пројекта:          Три године 
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Циљ 1: Проширење капацитета гробља 

Показатељ учинка Јединица мере Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2018. 

Циљна 
вредност у 

2019. 

Циљна 
вредност 

у 2020. 
Назив:     Степен реализације пројекта 

% 2016 0% 55% 42% 3% 

    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
Привремене ситуације, рачуни и остала 
документација 

 

 
 
 
 

Програм коме               Програм 2.  Комуналне делатности 
припада:            

 
Шифра и назив:           1102-П5- Извођење радова на изградњи водовода МЗ Метовница - I фаза 
 
Функција:                     630 – Водоснабдевање 
 
Одговорно лице:          начелник Одељења за планирање и развој 
 
Сврха:                               Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања 
 
 Основ:                        Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број  62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - 

усклађени ди.изн.. и 96/2017 - ускл.дин.изн ), Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 
129/07,... и 101/16), Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/11 и 104/16), Закон о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09,...,145/14) 

 
Опис:                              Извођење радова 
 
Трајање пројекта:          Три године 
 
 
 

Циљ 1: Адекватан квалитет пружених услуга 
водоснабдевања 

Показатељ учинка Јединица мере Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2018. 

Циљна 
вредност у 

2019. 

Циљна 
вредност 

у 2020. 
Назив:     Степен реализације  

% 2016 0% 30% 30% 40% 

    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
Привремене ситуације, рачуни и остала 
документација, пројектно техничка 
документација 
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Програм коме               Програм 2.  Комуналне делатности 
припада:            

 
Шифра и назив:           1102-П6- Пројектно техничка документација и реконструкција атмосферске канализације у граду - I фаза 
 
Функција:                     451 – Друмски саобраћај 
 
Одговорно лице:          начелник Одељења за планирање и развој 
 
Сврха:                               Одвођење атмосверских вода 
 
 Основ:                        Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број  62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - 

усклађени ди.изн.. и 96/2017 - ускл.дин.изн ), Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 
129/07,... и 101/16), Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/11 и 104/16), Закон о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09,...,145/14) 

 
Опис:                              Лоша пропусна моћ садашње инсталације 
 
Трајање пројекта:          Три године 
 
 
 

Циљ 1: одвођење атмосверских вода 

Показатељ учинка Јединица мере Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2018. 

Циљна 
вредност у 

2019. 

Циљна 
вредност 

у 2020. 
Назив:     Степен реализације пројекта 

% 2016 0% 5% 40% 55% 

    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
Привремене ситуације, рачуни и остала 
документација 

 

 
 
 
 

Програм коме               Програм 2.  Комуналне делатности 
припада:            

 
Шифра и назив:           1102-П7- Извођење радова на изградњи водовода МЗ Бучје - I фаза 
 
Функција:                     630 – Водоснабдевање 
 
Одговорно лице:          начелник Одељења за планирање и развој 
 
Сврха:                               Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања 
 
 Основ:                        Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број  62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - 

усклађени ди.изн.. и 96/2017 - ускл.дин.изн ), Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 
129/07,... и 101/16), Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/11 и 104/16), Закон о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09,...,145/14) 
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Опис:                              Извођење радова 
 
Трајање пројекта:          Две године 
 
 
 

Циљ 1: Адекватан квалитет пружених услуга 
водоснабдевања 

Показатељ учинка Јединица мере Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2018. 

Циљна 
вредност у 

2019. 

Циљна 
вредност 

у 2020. 
Назив:     Степен реализације  

% 2016 0% 30% 70%  

    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
Привремене ситуације, рачуни и остала 
документација, пројектно техничка 
документација 

 

 
 
 
 
 

Програм коме               Програм 2.  Комуналне делатности 
припада:            

 
Шифра и назив:           1102-П8- Израда пројектно техничке документације за санацију цевовода на делу III км код НИС-а, код  
                                                        "Кристала" и "Дрвозана" 
 
Функција:                     455 – Цевоводи и други облици саобраћаја 
 
Одговорно лице:          начелник Одељења за планирање и развој 
 
Сврха:                               Побољшање фекалне и атмосферске канализације 
 
 Основ:                        Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број  62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - 

усклађени ди.изн.. и 96/2017 - ускл.дин.изн ), Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 
129/07,... и 101/16), Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/11 и 104/16), Закон о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09,...,145/14) 

 
Опис:                              Пројектовање и санација цевовода 
 
Трајање пројекта:          Једна година 
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Циљ 1: Адекватан квалитет пружених услуга 
водоснабдевања 

Показатељ учинка Јединица мере Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2018. 

Циљна 
вредност у 

2019. 

Циљна 
вредност 

у 2020. 
Назив:     Степен реализације пројекта 

% 2016  100%   

    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
Привремене ситуације, рачуни и остала 
документација 

 
 
 
 
 
Програм коме               Програм 2.  Комуналне делатности 
припада:            

 
Шифра и назив:           1102-П9- Израда пројектно техничке документације водоснабдевања МЗ "Горњане" 
 
Функција:                     630 – Водоснабдевање 
 
Одговорно лице:          начелник Одељења за планирање и развој 
 
Сврха:                               Побољшање водоснабдевања 
 
 Основ:                        Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број  62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - 

усклађени ди.изн.. и 96/2017 - ускл.дин.изн ), Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 
129/07,... и 101/16), Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/11 и 104/16), Закон о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09,...,145/14) 

 
Опис:                              израда пројектне документације 
 
Трајање пројекта:          Једна година 
 
 
 

Циљ 1: Адекватан квалитет пружених услуга 
водоснабдевања 

Показатељ учинка Јединица мере Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2018. 

Циљна 
вредност у 

2019. 

Циљна 
вредност 

у 2020. 
Назив:     Степен реализације пројекта 

% 2016  100%   

    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
Привремене ситуације, рачуни и остала 
документација 
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Програм коме               Програм 2.  Комуналне делатности 
припада:            

 
Шифра и назив:           1102-П10- Израда пројектно техничке документације водоснабдевања Гробљанска улица МЗ "Злот" 
 
Функција:                     630 – Водоснабдевање 
 
Одговорно лице:          начелник Одељења за планирање и развој 
 
Сврха:                               Побољшање водоснабдевања 
 
 Основ:                        Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број  62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - 

усклађени ди.изн.. и 96/2017 - ускл.дин.изн ), Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 
129/07,... и 101/16), Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/11 и 104/16), Закон о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09,...,145/14) 

 
Опис:                              израда пројектне документације 
Трајање пројекта:          Једна година 
 
 
 
 
 

Циљ 1: Адекватан квалитет пружених услуга 
водоснабдевања 

Показатељ учинка Јединица мере Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2018. 

Циљна 
вредност у 

2019. 

Циљна 
вредност 

у 2020. 
Назив:     Степен реализације пројекта 

% 2016  100%   

    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
Привремене ситуације, рачуни и остала 
документација 

 

 
 
 

Програм коме               Програм 2.  Комуналне делатности 
припада:            

 
Шифра и назив:           1102-П11- Реконструкција резервоара на главној водоводној мрежи Злот-Бор 
 
Функција:                     630 – Водоснабдевање 
 
Одговорно лице:          начелник Одељења за планирање и развој 
 
Сврха:                               Реконструкција резервоара 
 
 Основ:                        Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број  62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - 

усклађени ди.изн.. и 96/2017 - ускл.дин.изн ), Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 
129/07,... и 101/16), Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/11 и 104/16), Закон о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09,...,145/14) 
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Опис:                              оштећење постојећег резервоара и реконструкција 
Трајање пројекта:          Једна година 
 
 
 

Циљ 1: Адекватан квалитет пружених услуга 
водоснабдевања 

Показатељ учинка Јединица мере Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2018. 

Циљна 
вредност у 

2019. 

Циљна 
вредност 

у 2020. 
Назив:     Степен реализације  

% 2016  100%   

    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
Привремене ситуације, рачуни и остала 
документација 

 
 
 
 
 
 
Програм коме               Програм 2.  Комуналне делатности 
припада:            

 
Шифра и назив:           1102-П12- Извођење радова на изградњи водоводне мреже  у реону Чока Рељи МЗ "Брестовац" 
 
Функција:                     630 – Водоснабдевање 
 
Одговорно лице:          начелник Одељења за планирање и развој 
 
Сврха:                               Водоснабдевање реона 
 
 Основ:                        Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број  62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - 

усклађени ди.изн.. и 96/2017 - ускл.дин.изн ), Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 
129/07,... и 101/16), Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/11 и 104/16), Закон о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09,...,145/14) 

 
Опис:                              изградња водоводне мреже 
 
Трајање пројекта:          Једна година 
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Циљ 1: Адекватан квалитет пружених услуга 
водоснабдевања 

Показатељ учинка Јединица мере Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2018. 

Циљна 
вредност у 

2019. 

Циљна 
вредност 

у 2020. 
Назив:     Степен реализације  

% 2016  100%   

    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
Привремене ситуације, рачуни и остала 
документација, пројектно техничка 
документација 

 

 
 
 

Програм коме               Програм 2.  Комуналне делатности 
припада:            

 
Шифра и назив:           1102-П13- Пројектно техничка документација водоснабдевања у улици Марка Орешковића МЗ"Нови  
                                                          Центар" 
 
Функција:                     630 – Водоснабдевање 
 
Одговорно лице:          начелник Одељења за планирање и развој 
 
Сврха:                               побољшање водоснабдевања 
 
 Основ:                        Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број  62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - 

усклађени ди.изн.. и 96/2017 - ускл.дин.изн ), Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 
129/07,... и 101/16), Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/11 и 104/16), Закон о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09,...,145/14) 

 
Опис:                              израда пројектно техничке документације 
 
Трајање пројекта:          Једна година 
 
 
 

Циљ 1: Адекватан квалитет пружених услуга 
водоснабдевања 

Показатељ учинка Јединица мере Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2018. 

Циљна 
вредност у 

2019. 

Циљна 
вредност 

у 2020. 
Назив:     Степен реализације пројекта 

% 2016  100%   

    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
Привремене ситуације, рачуни и остала 
документација 
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Програм коме               Програм 2.  Комуналне делатности 
припада:            

 
Шифра и назив:           1102-П14- Пројектно техничка документација за повезивање домаћинстава и осталих објеката на изведени  
                                                          фекални канализациони систем МЗ Кривељ 
 
Функција:                     620 – Развој заједнице 
 
Одговорно лице:          начелник Одељења за планирање и развој 
 
Сврха:                               побољшање животних услова 
 
 Основ:                        Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број  62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - 

усклађени ди.изн.. и 96/2017 - ускл.дин.изн ), Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 
129/07,... и 101/16), Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/11 и 104/16), Закон о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09,...,145/14) 

 
Опис:                              израда пројектно техничке документације 
 
Трајање пројекта:          Једна година 
 
 
 
 

Циљ 1: Адекватан квалитет пружених услуга 
одвођења фекалних вода 

Показатељ учинка Јединица мере Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2018. 

Циљна 
вредност у 

2019. 

Циљна 
вредност 

у 2020. 
Назив:     Степен реализације пројекта 

% 2016  100%   

    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
Привремене ситуације, рачуни и остала 
документација 

 

 
 
 

Програм коме               Програм 2.  Комуналне делатности 
припада:            

 
Шифра и назив:           1102-П15- Пројектно техничка документација за издавање грађевинских дозвола и извођење радова и  
                                                           издавање локацијских услова за водоснабдевање МЗ Метовница 
 
Функција:                     630 – Водоснабдевање 
 
Одговорно лице:          начелник Одељења за планирање и развој 
 
Сврха:                               побољшање водоснабдевања 
 
 Основ:                        Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број  62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - 

усклађени ди.изн.. и 96/2017 - ускл.дин.изн ), Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 
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129/07,... и 101/16), Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/11 и 104/16), Закон о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09,...,145/14) 

 
Опис:                              израда пројектно техничке документације 
 
Трајање пројекта:          Једна година 
 
 
 

Циљ 1: Адекватан квалитет пружених услуга 
водоснабдевања 

Показатељ учинка Јединица мере Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2018. 

Циљна 
вредност у 

2019. 

Циљна 
вредност 

у 2020. 
Назив:     Степен реализације пројекта 

% 2016  100%   

    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
Привремене ситуације, рачуни и остала 
документација 

 

 
 
Програм коме               Програм 2.  Комуналне делатности 
припада:            

 
Шифра и назив:           1102-П16- Пројектно техничка документација за издавање грађевинских дозвола и извођење радова и  
                                                          издавање локацијских услова за водоснабдевање МЗ Бучје 
 
Функција:                     630 – Водоснабдевање 
 
Одговорно лице:          начелник Одељења за планирање и развој 
 
Сврха:                               побољшање водоснабдевања 
 
 Основ:                        Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број  62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - 

усклађени ди.изн.. и 96/2017 - ускл.дин.изн ), Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 
129/07,... и 101/16), Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/11 и 104/16), Закон о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09,...,145/14) 

 
Опис:                              израда пројектно техничке документације 
 
Трајање пројекта:          Једна година 
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Циљ 1: Адекватан квалитет пружених услуга 
водоснабдевања 

Показатељ учинка Јединица мере Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2018. 

Циљна 
вредност у 

2019. 

Циљна 
вредност 

у 2020. 
Назив:     Степен реализације пројекта 

% 2016  100%   

    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
Привремене ситуације, рачуни и остала 
документација 

 

 
 
 

Програм коме               Програм 2.  Комуналне делатности 
припада:            

 
Шифра и назив:           1102-П17- Инвестиционо улагање за крак водоводне мреже према реону "Вашариште", водоснабдевање 
                                                           насеља "Рудине" МЗ Брестовац 
 
Функција:                     630 – Водоснабдевање 
 
Одговорно лице:          начелник Одељења за планирање и развој 
 
Сврха:                               побољшање водоснабдевања 
 
 Основ:                        Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број  62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - 

усклађени ди.изн.. и 96/2017 - ускл.дин.изн ), Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 
129/07,... и 101/16), Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/11 и 104/16), Закон о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09,...,145/14) 

 
Опис:                              изградња водоводне мреже 
 
Трајање пројекта:          Једна година 
 
 

Циљ 1: Адекватан квалитет пружених услуга 
водоснабдевања 

Показатељ учинка Јединица мере Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2018. 

Циљна 
вредност у 

2019. 

Циљна 
вредност 

у 2020. 
Назив:     Степен реализације  

% 2016  100%   

    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
Привремене ситуације, рачуни и остала 
документација 
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Програм коме               Програм 2.  Комуналне делатности 
припада:            

 
Шифра и назив:           1102-П18- Завршетак изградње водоводне мреже МЗ Лука са озакоњењем 
 
Функција:                     630 – Водоснабдевање 
 
Одговорно лице:          начелник Одељења за планирање и развој 
 
Сврха:                               Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања 
 
 Основ:                        Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број  62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - 

усклађени ди.изн.. и 96/2017 - ускл.дин.изн ), Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 
129/07,... и 101/16), Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/11 и 104/16), Закон о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09,...,145/14) 

 
Опис:                              завршетак изградње водоводне мреже 
 
Трајање пројекта:          Једна година 
 
 
 

Циљ 1: Адекватан квалитет пружених услуга 
водоснабдевања 

Показатељ учинка Јединица мере Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2018. 

Циљна 
вредност у 

2019. 

Циљна 
вредност 

у 2020. 
Назив:     Степен реализације  

% 2016  100%   

    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
Привремене ситуације, рачуни и остала 
документација 

 
 
 
 
Назив програма:           Програм 3.  Локални економски развој 

 
Шифра програма:         1501 
 
Сектор:                         Економска и развојна политика 
 
Одговорно лице:         председник Савета за запошљавање 
 
Сврха:                            Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење  
                                       инвестиција  
 
Основ:                          Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености ("Службени гласник РС", број 36/09, 88/10 и 38/15), 

Правилник о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике 
запошљавања ("Службени гласник РС", број 102/15 и 5/17) и Локални акциони план запошљавања 

 
 
Опис:                    У оквиру овог програма финансирају се мере активне политике запошљавања и то: запошљавање, 

самозапошљавање, стицање практичних знања и јавни радови. Након усвојеног буџета и Локалног акционог 
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плана запошљавања, потписује се Споразум са Националном службом запошљавања и након спроведеног 
конкурса Уговори. 

 
 
 

Циљ 1: Повећање  запослености на 
територији града/општине 

Показатељ учинка Јединица мере Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2018. 

Циљна 
вредност у 

2019. 

Циљна 
вредност 

у 2020. 
Назив:     Број становника града/општине који 
су запослени на новим радним местима, а 
налазили су се на евиденцији НСЗ 
(разврстаних  по полу и старости) 

Број 2016 10 200 150 200 

    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
Уговори о одобрењу субвенција 
послодавцима за самозапошљавање, 
отварање нових радних места, стицању 
практичних знања и уговори о извођењу 
јавних радова 

 
 
 
 
 
 
 
Програм коме               Програм 3.  Локални економски развој 
припада:            

 
Шифра и назив:           1501-0001- Унапређење привредног и инвестиционог амбијента 
 
Функција:                     411 - Општи економски и комерцијални послови 
 
Одговорно лице:          Анабела Стојановић, директор Бизнис инкубатор центра 
 
Сврха:                           Унапређење функционисања Бизнис инкубатор центра 
 
Основ:                          Програм субвенција за 2018.година 
 
Опис:                             Финансирање зарада запослених, трошкови ел.енергије, текући расходи и др. 
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Циљ 1: Успостављање функционалне пословне 
инфраструктуре  

Показатељ учинка Јединица мере Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2018. 

Циљна 
вредност у 

2019. 

Циљна 
вредност 

у 2020. 
Назив:  Број корисника технолошких паркова, 
бизнис инкубатора и сл.  
 

Број 2016 10 200 150 150 

    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
Уговори о одобрењу субвенција за 
самозапошљавање, отварање нових раддних 
места и уговори о извођењу јавних радова. 

 
 
 
 
 
 
Програм коме               Програм 3.  Локални економски развој 
припада:            

 
Шифра и назив:           1501-0002- Мере активне политике запошљавања 
 
Функција:                     412 - Општи послови по питању рада 
 
Одговорно лице:          начелник Одељења за привреду и друштвене делатности 
 
Сврха:                           Финансирање мера АПЗ- субвенције приватним предузетницима, јавним предузећима и буџетским корисницима 

(запошљавање, самозапошљавање и стицање практичних знања) 
 
Основ:                          Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености ("Службени гласник РС", број 36/09, 88/10 и 38/15), 

Правилник о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике 
запошљавања ("Службени гласник РС", број 102/15 и 5/17) и Локални акциони план запошљавања 

 
Опис:                               ЛАПЗ дефинише мере АПЗ које ће финансирати из буџета општине Бор а  суфинасирати  из републичког буџета 
 
 

 
Циљ 1: Повећање броја запослених кроз мере 
активне политике запошљавања 

Показатељ учинка Јединица мере Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2018. 

Циљна 
вредност у 

2019. 

Циљна 
вредност 

у 2020. 
Назив:     Број новозапослених кроз 
реализацију мера активне политике 
запошљавања 

Број 2016 10 200 150 150 

    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
Уговори о одобрењу субвенција за 
самозапошљавање, отварање нових раддних 
места и уговори о извођењу јавних радова. 
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Назив програма:           Програм 4.  Развој туризма 

 
Шифра програма:         1502 
 
Сектор:                         Економска и развојна политика 
 
Одговорно лице:         Помоћник председника  општине задужен за комуналну област, туризам 
 
Сврха:                            Унапређење туристичке понуде у граду/општини  

 
Основ:                          Закон о туризму („Службени гласник РС“, број 36/09,...84/15) 
 
 
Опис:                            Промоција туристичких потенцијала општине Бор кроз функционисање Туристичке организације Бор 
 
 

Циљ 1: Повећање прихода од туризма 

Показатељ учинка Јединица мере Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2018. 

Циљна 
вредност у 

2019. 

Циљна 
вредност 

у 2020. 
Назив:     Пораст прихода од боравишне таксе 

Износ 2016 2.004.760 2.400.000 2.500.000 2.600.000 

    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
Евиденција прихода од боравишне таксе 

 
 
 
 
 
Програм коме               Програм 4.  Развој туризма 
припада:            

 
Шифра и назив:           1502-П3- Асфалтирање пешачке стазе - Борско језеро 
 
Функција:                     451 – Друмски саобраћај 
 
Одговорно лице:          начелник Одељења за привреду и друштвене делатности 
 
Сврха:                         побољшање услова живота 
 
Основ:                           Закон о планирању и изградњи "Службени гласник РС", број 72/09,...,145/14) 
 
Опис:                               асфалтирање стазе у ширини од 1,5 метра 
 
Време трајања:          једна година 
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Циљ 1: Побољшање услова живота 

Показатељ учинка Јединица мере Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2018. 

Циљна 
вредност у 

2019. 

Циљна 
вредност 

у 2020. 
Назив:     дужни метар асфалтиране 
површинепоступка 

м 2016 0 1700 0 0 

    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
Одељење за планирање и развој - предмери и 
предрачуни 

 
 
 
 
Програм коме               Програм 4.  Развој туризма 
припада:            

 
Шифра и назив:           1502-П4- Пројектно техничка документација са снимањем и добијањем грађевинске дозволе за фекалну  
                                                        канализацију (део насеља) - Борско језеро 
 
Функција:                     451 – Друмски саобраћај 
 
Одговорно лице:          начелник Одељења за привреду и друштвене делатности 
 
Сврха:                         побољшање услова живота и заштита животне средине 
 
Основ:                           Закон о планирању и изградњи "Службени гласник РС", број 72/09,...,145/14) 
 
Опис:                               израда пројекта техничке документације 
 
Време трајања:          једна година 
 
 

Циљ 1: Адекватан квалитет пружених услуга 
одвођења фекалних вода 

Показатељ учинка Јединица мере Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2018. 

Циљна 
вредност у 

2019. 

Циљна 
вредност 

у 2020. 
Назив:     степен рализације пројекта 

% 2016 0 100% 0 0 

    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
Одељење за планирање и развој - предмери и 
предрачуни 
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Програм коме               Програм 4.  Развој туризма 
припада:            

 
Шифра и назив:           1502-П5- Пројектно техничка документација са снимањем за водоснабдевање и добијање грађевинске  
                                                        дозволе (насеље са друге стране језера)  - Борско језеро 
 
Функција:                     630 – водоснабдевање 
 
Одговорно лице:          начелник Одељења за привреду и друштвене делатности 
 
Сврха:                         побољшање водоснабдевања 
 
Основ:                           Закон о планирању и изградњи "Службени гласник РС", број 72/09,...,145/14) 
 
Опис:                               израда пројекта техничке документације 
 
Време трајања:          једна година 
 
 

Циљ 1: побољшање водоснабдевања 

Показатељ учинка Јединица мере Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2018. 

Циљна 
вредност у 

2019. 

Циљна 
вредност 

у 2020. 
Назив:     степен рализације пројекта 

% 2016 0 100% 0 0 

    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
Одељење за планирање и развој - предмери и 
предрачуни 

 
 
 
 
 
Назив програма:           Програм 8.  Предшколско образовање и васпитање 

 
Шифра програма:         2001 
 
Сектор:                         Образовање 
 
Одговорно лице:         члан Општинског већа задужен за област образовања 
 
Сврха:                            Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима  

 
Основ:                          Закон о предшколском образовању и васпитању  ("Службени гласник РС", број 18/10 и 101/17) 
 
Опис:                            Унапређивање услова и васпитно образовног рада са децом кроз функционисање предшколске установе 
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Циљ 1: Унапређење доступности 
предшколског васпитања за децу из 
осетљивих група 

Показатељ учинка Јединица мере Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2018. 

Циљна 
вредност у 

2019. 

Циљна 
вредност 

у 2020. 
Назив:     Проценат објеката који су 
прилагодили простор за децу са 
инвалидитетом у односу на укупан број 
објеката ПУ 

% 2016 33% 50% 50% 50% 
    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
Одељење за планирање и развој 

 
 
 
 
 
 
Програм коме               Програм 7.  Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 
припада:            

 
Шифра и назив:           0701-0004- Јавни градски и приградски превоз путника 
                                                         
Функција:                     451 - Друмски саобраћај 
 
Одговорно лице:          начелник Одељења за привреду и друштвене делатности 
 
Сврха:                         Обезбеђивање школског превоза и превоза становника општине Бор 
 
Основ:                Закон о превозу путника у друмском саобраћају (“Сл. гласник РС”, бр. 68/2015), Закон о основама система 

образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13,  35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 
– одлука УС), Одлука о превозу путника на градским и приградским линијама на територији општине Бор (“Сл. 
лист општине Бор”, бр. 30/14) 

 
Опис:                               Програмском активношћу обухваћен је јавни градски и приградски превоа путника по Уговору о јаној набавци - 

поверавање услуге превоза путника на градским и приградским линијама на подручју општине Бор за 
петогодишњи период (2013.год. - 2018.год.) бр. 404-8/2013-II-01 од 15.01.2013. године, за 5 градских линија и 
12 приградских линија по утврђеним редовима вожње. 
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Циљ 1: Максимална могућа покривеност 
корисника и територије услугама јавног 
превоза 

Показатељ учинка Јединица мере Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2018. 

Циљна 
вредност у 

2019. 

Циљна 
вредност 

у 2020. 
Назив:     Проценат покривености територије 
услугом јавног превоза (мерено кроз број 
насеља где постоји организован јавни превоз 
у односу на укупан број насеља) 

% 2016 100% 80% 80% 80% 
    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
Оверени редови вожње 

 
 
 
 
 
 
 
Програм коме               Програм 7.  Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 
припада:            

 
Шифра и назив:           0701-П3- Унапређење безбедности саобраћаја у 2018. години 
                                                         
 
Функција:                     360 - Јавни ред и безбедност  некласификован на другом месту 
 
Одговорно лице:          начелник Одељења за привреду и друштвене делатности 
 
Сврха:                            Унапређење безбедности саобраћаја у 2018. години 
 
Основ:                         Закон о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. Гласник РС", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – одлука 

УС, 55/2014, 96/2015 – др. Закон иодлука УС), Решење о оснивању Савета за безбедност саобраћаја на путевима 
на територији општине Бор (“Сл. Лист општине Бор”, бр. 21/10, 4/11, 23/14, 5/15,  344–104/2015-IV од 2.7.2015. 
године, 10/17 и 19/17) 

 
Опис:                   Програмском активношћу обухваћено је анализирање, праћење и предлагање мера за унапређење опште 

безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Бор, обављање превентивно-промотивне 
активности и вођење кампање о безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Бор, 
припремање предлога стратегије и годишњег плана безбедности саобраћаја на путевима који доноси 
Скупштина општине Бор, у складу са Националном стратегијом и Националним планом који доноси Влада 
Републике Србије, формирање система јединствене основе евидентирања и праћења значајних обележја 
безбедности саобраћаја на путевима, припремање Програма коришћења средстава за финансирање 
унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Бор, припремање предлога 
извештаја о стању безбедности саобраћаја на путевима који Општинско веће подноси Скупштини општине 
Бор најмање двапут годишње, обављање других послова везаних за унапређење безбедности саобраћаја у 
складу са законом. 

 
Време трајања:          једна година 
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Циљ 1: Унапређење безбедности саобраћаја 

Показатељ учинка Јединица мере Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2018. 

Циљна 
вредност у 

2019. 

Циљна 
вредност 

у 2020. 
Назив:     Износ 

Износ 2016 7.453.568 2.200.000 5.000.000 5.000.000 

    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
Буџет општине Бор, Програм коришћења 
средстава за унапређење безбедности 
саобраћаја на путевима на територији 
општине Бор 

 
 
 
 
Назив програма:           Програм 9.  Основно образовање и  васпитање 

 
Шифра програма:         2002 
 
Сектор:                         Образовање 
 
Одговорно лице:         члан Општинског већа задужена за област образовања 
 
Сврха:                            Доступност основног образовања свој деци са територије града/општине у складу са прописаним стандардима  
  
Основ:                          Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 88/17), Закон о основном 

образовању и васпитању ("Службени гласник РС", број 55/13 и 101/17), Правилник о критеријумима и 
стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања  ("Службени 
гласник РС", број 73/16), Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља 
делатност основног и средњег образовања и васпитања ученика са сметњама у развоју ("Службени гласник 
РС", број 73/16), Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност 
основног и средњег музичког и балетског образовања и васпитања  ("Службени гласник РС", број 73/16)... 

 
 
Опис:                            Програмом је обухваћено финансирање расхода и издатака основног образовања, као и услуге превоза ученика 

основ.школа ван.тер.опш.и смештај у специјалне школе са интернатом и сређивање ограда дворишта и 
спортског терена и кошљркашког игралишта 

 
 

Циљ 1: Унапређен квалитет основног 
образовања 

Показатељ учинка Јединица мере Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2018. 

Циљна 
вредност у 

2019. 

Циљна 
вредност 

у 2020. 
Назив:     Просечан број поена на матурском 
испиту (математика/српски/ општи) 

Број 2016  15,50 16 17 

    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
Извештаји школа 
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Програм коме               Програм 9.  Основно образовање и васпитање 
припада:            

 
Шифра и назив:           2002-0001- Функционисање основних школа 
 
Функција:                     912 – Основно образовање 
 
Одговорно лице:          начелник Одељења за привреду и друштвене делатности 
 
Сврха:                         Доступност основног образовања свој деци са територије града/општине у складу са прописаним стандардима 
 
Основ:                           Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 88/17), Закон о основном 

образовању и васпитању ("Службени гласник РС", број 55/13 и 101/17), Правилник о критеријумима и 
стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања  ("Службени 
гласник РС", број 73/16), Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља 
делатност основног и средњег образовања и васпитања ученика са сметњама у развоју ("Службени гласник 
РС", број 73/16), Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност 
основног и средњег музичког и балетског образовања и васпитања  ("Службени гласник РС", број 73/16)... 

 
 
Опис:                               Програмом је обухваћено финансирање расхода и издатака основног образовања 
 
 
 
 

Циљ 1: Унапређење квалитета образовања и 
васпитања у основним школама 

Показатељ учинка Јединица мере Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2018. 

Циљна 
вредност у 

2019. 

Циљна 
вредност 

у 2020. 
Назив:     Број ученика који похађају 
ваннаставне активности/у односу на укупан 
број ученика 

% 2016  30% 32% 50% 

    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
Одељење за планирање и развој - предмери и 
предрачуни 

 
 
 
Назив програма:           Програм 10.  Средње образовање и  васпитање 

 
Шифра програма:         2003 
 
Сектор:                         Образовање 
 
Одговорно лице:         члан Општинског већа задужена за област образовања 
 
Сврха:                            Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима 
                                           који одговарају циљевима развоја града/општине и привреде  
 
  
Основ:                          Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 88/17), Закон о средњем 

образовању и васпитању ("Службени гласник РС", број 55/13 и 101/17), Правилник о критеријумима и 
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стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања  ("Службени 
гласник РС", број 73/16), Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља 
делатност основног и средњег образовања и васпитања ученика са сметњама у развоју ("Службени гласник 
РС", број 73/16)... 

 
Опис:                            Програмом је обухваћено финансирање расхода и издатака средњег образовања, као и услуге превоза ученика 

средњих школа ван.тер.опш.и смештај у специјалне школе са интернатом 
 
 

Циљ 1: Унапређење доступности средњег 
образовања 

Показатељ учинка Јединица мере Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2018. 

Циљна 
вредност у 

2019. 

Циљна 
вредност 

у 2020. 
Назив:     Број објеката који су прилагодили 
простор за децу  са инвалидитетом у односу 
на укупан број објеката средњих школа 

% 2016  
3/5 

60% 
4/5 

80% 
5/5 

100% 

    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
Извештаји школа 

 
 
 
 
 
 
Програм коме               Програм 10.  Средње образовање и васпитање 
припада:            

 
Шифра и назив:           2003-0001- Функционисање основних школа 
 
Функција:                     920 – Средње образовање 
 
Одговорно лице:          начелник Одељења за привреду и друштвене делатности 
 
Сврха:                         Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима  
 
Основ:                           Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 88/17), Закон о средњем 

образовању и васпитању ("Службени гласник РС", број 55/13 и 101/17), Правилник о критеријумима и 
стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања  ("Службени 
гласник РС", број 73/16), Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља 
делатност основног и средњег образовања и васпитања ученика са сметњама у развоју ("Службени гласник РС", 
број 73/16)... 

 
 
Опис:                               Програмскомом активношћу је обухваћено финансирање расхода и издатака средњег образовања 
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Циљ 1: Унапређење квалитета образовања у 
средњим школама 

Показатељ учинка Јединица мере Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2018. 

Циљна 
вредност у 

2019. 

Циљна 
вредност 

у 2020. 
Назив:     Број ученика који похађају 
ваннаставне активности/у односу на укупан 
број ученика 

% 2016  30% 32% 35% 

    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
Извештаји школа 

 
 
 
 
 
 
 
Назив програма:           Програм 12.  Здравствена заштита 

 
Шифра програма:         1801 
 
Сектор:                         Здравствена заштита 
 
Одговорно лице:         лан Општинског већа задужен за област здравства 
 
Сврха:                            Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима и обезбеђивање и  
                                       спровођење активности у областима деловања јавног здравља  

 
Основ:                          Закон о здравственој заштити ("Службени гласник РС", број 107/05,..., 106/15) 
 
 
Опис:                            Кроз овај програм финансира се примарна здравствена заштита, односно на основу члана 13. и 13а.Закона о 

здравственој заштити финансира се Програм рада Дома здравља и расходи и здаци Дома здравља, извршне 
исправе Апотеке и посебан програм Дома здравља задовољавања потреба грађана са села - медицинске 
сестре и доктори, као и мртвозорство 

 
 

Циљ 1: Унапређење здравља становништва 

Показатељ учинка Јединица мере Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2018. 

Циљна 
вредност у 

2019. 

Циљна 
вредност 

у 2020. 
Назив:     Покривеност становништва 
примарном здравственом заштитом 

% 2016 60% 90% 90% 100% 

    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
записници и евиденције установа културе 
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Назив програма:           Програм 13.  Развој културе и информисања 

 
Шифра програма:         1201 
 
Сектор:                         Култура, комуникације и медији 
 
Одговорно лице:         члан Општинског већа задужен за област културе и информисања 
 
Сврха:                            Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и  
                                       стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног  
                                        информисања  
 
Основ:                          Закон о култури ("Службени гласник РС", број 72/09, 13/16 и 30/16-испр.), Закон о јавном информисању и 

медијима ("Службени гласник РС", број 83/14,....,12/16-аутентично тумачење), Закон о црквама и верским 
заједницама ("Службени гласник РС", број 36/06), Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање 
јавног интереса у области јавног информисања ("Службени гласник РС", број 16/16), Одлука о критеријумима 
и поступку доделе средстава из буџета општине Бор за финансирање и суфинансирање програма и пројеката 
од јавног интереса („Службени лист  општине Бор“, број 3/15) 

 
 
Опис:                       Финансирање Историјског архива, суфинансирање пројеката удружења за образовање, стручно усавршавање,наука, 

информисање и развој међународне сарадње,  (конкурс) и култура, конкурс за верске заједнице, 
суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, објава обавештења 
и огласа у штампаним и електронским медијима и један пројекат из 2017.године - Текуће одржавање ходника 
и сале у Дому културе МЗ Шарбановац 

 
 

Циљ 1: Остваривање јавног интереса из 
обласи информисања 

Показатељ учинка Јединица мере Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2018. 

Циљна 
вредност у 

2019. 

Циљна 
вредност 

у 2020. 
Назив:  Број примерака локалних штампаних 
медија који доприносе остваривању општег 
интереса у области јавног информисања 

Број 2016  2 3 4 

    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
Решење из Регистра медија 

 
 
 
Програм коме               Програм 13.  Развој културе и медија 
припада:            

 
Шифра и назив:           1201-0004- Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања   
 
Функција:                     820 - Услуге културе 
 
Одговорно лице:          начелник Одељења за привреду и друштвене делатности 
 
Сврха:                         Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања  
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Основ:                           Закон о информисању и медијима ("Службени гласнок РС", бр.83/14 и 58/15), Правилник о суфинансирању 
пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Службени гласнок РС", бр.16/16 и 
8/17) 

 
Опис:                               Обавеза локалне самоуправе према Закону је спровођење јавног конкурса за суфинансирање пројеката из 

области јавног информисања, ради остваривања интереса у области јавног информисања. 
 
 
 
 

Циљ 1: Повећана понуда квалитетних 
медијских садржаја из области друштвеног 
живота локалне заједнице 

Показатељ учинка Јединица мере Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2018. 

Циљна 
вредност у 

2019. 

Циљна 
вредност 

у 2020. 
Назив:     Број програмских садржаја 
подржаних на конкурисма јавног 
информисања 

Број 2016 12 8 9 10 

    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
Решење начелника Општинске управе 

 
 
 
 
 
 
Назив програма:           Програм 14.  Развој спорта и омладине 

 
Шифра програма:         1301 
 
Сектор:                         Спорт и омладина 
 
Одговорно лице:         члан Општинског већа задужен за област спорта и омладине 
 
Сврха:                            Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта; Обезбеђивање услова за развој 
                                    и спровођење омладинске политике  

 
Основ:                       Закон о јвним службама "Службени гласник РС", број 42/91,...., 83/14-др.закон), Закон о спорту "Службени 

гласник РС", број 10/16), Правилник о подношењу извештаја о одобреним и реализованим програмима и 
пројектима којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта ("Службени гласник РС", 
број 73/17),   

 
 
Опис:                            Обезбеђивања приступа спорту кроз функционисање Установе Спортски центар Бор и Финансирање дотација 

спортским и омладинским организацијама за реализацију спортских манифестација и масовни спорт путем 
конкурса и финансирање четири пројекта - Завршни радови на спортским теренима МЗ Злот - из 2017.године, 
Јавна установа Спортски центар у ликвидацији, Уређење простора - спортски реквизити иза Установе Спортски 
центар Бор и Санација дечијег игралишта са спортским реквизитима на III км 
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Циљ 1: Обезбеђење услова за бављење 
спортом свих грађана и грађанки  
града/општине 

Показатељ учинка Јединица мере Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2018. 

Циљна 
вредност у 

2019. 

Циљна 
вредност 

у 2020. 
Назив:     Број спортских организација преко 
којих се остварује јавни интерес у области 
спорта 

Број 2016 53 55 58 60 

    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
Решење начелника Општинске управе Бор 

 
 
 
 
 
Програм коме               Програм 14.  Развој спорта и омладине 
припада:            

 
Шифра и назив:           1301-0001- Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 
 
Функција:                     860 - Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту 
 
Одговорно лице:          начелник Одељења за планирање и развој 
 
Сврха:                         Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта;  
 
Основ:                           Закон о спорту "Службени гласник РС", број 10/16), Правилник о подношењу извештаја о одобреним и 

реализованим програмима и пројектима којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области 
спорта ("Службени гласник РС", број 73/17)   

 
Опис:                               Финансирање дотација спортским организацијама за реализацију спортских манифестација и масовни спорт 

путем конкурса 
 
 
 

Циљ 1: Унапређење рекреативног спорта 

Показатељ учинка Јединица мере Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2018. 

Циљна 
вредност у 

2019. 

Циљна 
вредност 

у 2020. 
Назив:     Број програма којима се реализују 
активности из рекреативног спорта 

Број 2016  8 9 10 

    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
Решење о расподели средстава по конкурсу за 
спорт начелника општинске управе Бор 
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Програм коме               Програм 14.  Развој спорта и омладине 
припада:            

 
Шифра и назив:           1301-П4- Санација дечијег игралишта са спортским реквизитима на III км 
 
Функција:                     860 - Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту 
 
Одговорно лице:          начелник Одељења за планирање и развој 
 
Сврха:                         побољшање услова живота 
 
Основ:                           Закон о планирању и изградњи "Службени гласник РС", број 72/09,...,145/14) 
 
Опис:                               радови на санацији подлоге (асфалтирање) 
 
Време трајања:          једна година 
 
 

Циљ 1: Обезбеђење услова за бављење 
спортом свих грађана и грађанки  
града/општине 

Показатељ учинка Јединица мере Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2018. 

Циљна 
вредност у 

2019. 

Циљна 
вредност 

у 2020. 
Назив:     метар квадратни асфалтне 
површине 

м 2016 0 450 0 0 

    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
Одељење за планирање и развој - предмери и 
предрачуни 

 
 
 
 
Назив програма:           Програм 15.  Опште услуге локалне самоуправе 

 
Шифра програма:         0602 
 
Сектор:                         Опште услуге јавне управе 
 
Одговорно лице:         заменик председника општине Бор 
 
  Сврха:                       Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса Одрживо 

управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе Сервисирање обавеза које 
проистичу из задуживања за финансирање буџета и управљање јавним дугом Пружање ефикасне интервенције, 
ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација  

 
Основ:                         Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07,...., 101/16-др.закон), Статут општине Бор 

("Службени лист општине Бор", број 6/15-пречишћен текст) 
 
Опис:                              Финансирање активности Општинске управе и њеног функционисања, сервисирање јавног дуга, заштита и 

промовисање људских и мањинских права-по конкурсу, финансирање програма националних савета 
националних мањина, управљање ванредним ситуацијама... 
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Циљ 1: Одрживо управно и финансијско 
функционисање града/општине у складу 
надлежностима и пословима локалне 
самоуправе 

Показатељ учинка Јединица мере Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2018. 

Циљна 
вредност у 

2019. 

Циљна 
вредност 

у 2020. 
Назив:     Однос броја запослених у 
граду/општини и законом утврђеног 
максималног броја запослених 

% 2016  100% 100% 100% 

    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
Кадровска евиденција 

 

 
 
 
 
 
Програм коме               Програм 15.  Опште услуге локалне самоуправе 
припада:            

 
Шифра и назив:           0602-0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина 
 
Функција:                     130 – Опште услуге 
 
Одговорно лице:          замeник начелника Одељења и шеф Одсека за управу и опште послове 
 
Сврха:                         Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса Одрживо 

управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе Сервисирање обавеза које 
проистичу из задуживања за финансирање буџета и управљање јавним дугом Пружање ефикасне интервенције, 
ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација 

 
Основ:                           Закон о локалној самоуправи (''Сл. глчасник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др. закон и 101/2016-др.-закон, Закон о 

буџетском систему (''Сл. гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и др.-закон , 
108/2013, 142/2014, 68/2015-др.-закон, 103/2015 и 99/2016), Закон о финансирњу локалне самоуправе ( '' Сл. 
гласник, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 -ускл. дин. износи, 125/2014 ускл. дин. износи, 95/2015 - 
ускл.дин.износи, 83/2016, 91/2016 - ускл. дин. износи, 104/2016 - др.зкон и 96/2017 - ускл. дин.износи) и Закон 
о општем управном поступку ("Службени гласник РС", број 30/10). 

 
Опис:                               У оквиру ове програмске активности обављају се послови који се односе на рад општинске управе као ргана 

јединице локалне самоуправе-општине и то: припрему нацрта и прописа других акта које доноси скупштина 
општине, председник општине и општинско веће, извршава одлуке и друге акте скупштине општине, 
председника општине и општинског већа, решавау управном поступку у првом степену о правима и 
дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности 
општине, извршава законе и друге прописечије је извршавање поверено општини и обавља и друге послове 
које утврди скупштине општине, председник општине и општинско веће. 
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Циљ 1: Функционисање управе 

Показатељ учинка Јединица мере Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2018. 

Циљна 
вредност у 

2019. 

Циљна 
вредност 

у 2020. 
Назив:     Проценат попуњености радних 
места која подразумевају вођење управног 
поступка 

% 2016 95% 95% 95% 95% 

    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
Кадровска евиденција 

 
 
 
 
Програм коме               Програм 15.  Опште услуге локалне самоуправе 
припада:            

 
Шифра и назив:           0602-0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина 
 
Функција:                     170 – Трансакције јавног дуга 
 
Одговорно лице:          шеф Одсека за буџет-трезор, рачуновдство и финансијску оперативу 
 
Сврха:                         Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса Одрживо 

управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе Сервисирање обавеза које 
проистичу из задуживања за финансирање буџета и управљање јавним дугом Пружање ефикасне интервенције, 
ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација 

 
Основ:                           Закон о јавном дугу ("Службени гласник РС", број 61/05, 107/09 и 78/11), Закон о буџетском систему (''Сл. 

гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и др.-закон , 108/2013, 142/2014, 
68/2015-др.-закон, 103/2015 и 99/2016), Закон о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије 
(„Службени гласник РС“, број 45/2010.) и Уредбом о начину предлагања пројеката чија је реализација у 
функцији подстицања грађевинске индустрије Републике Србије и о праћењу динамике финансирања тих 
пројеката („Службени гласник РС“, број 50/2010.). 

 
Опис:                               Програмска активност обухвата послове везане за могућност задуживања преко Фонда за развој.                                                                       

Пројекат „Реконструкција и санација градских улица у Бору“ и Пројекат „Реконструкција Светосавског трга“ 
финансирају се средствима Министарства рударства, животне средине и просторног планирања, односно 
Фонда за развој РС и из средстава буџета општине Бор, а у складу са Законом о подстицању грађевинске 
индустрије Републике Србије („Службени гласник РС“, број 45/2010.) и Уредбом о начину предлагања 
пројеката чија је реализација у функцији подстицања грађевинске индустрије Републике Србије и о праћењу 
динамике финансирања тих пројеката („Службени гласник РС“, број 50/2010.). Општина Бор је на основу 
Јавног позива и Закључка Владе РС број 351-7433/2010-I испунила услове за реализацију ова два пројекта са 
укупним буџетом у износу од 75.000.000 динара – 25.000.000 за Пројекат „Светосавског трга“ и 50.000.000 
динара  Пројекат „Реконструкција и санација градских улица у Бору“. Пројекти се финансирају  тако што 
Република Србија  обезбеђује 10% учешћа, општина Бор 10% учешћа и домаће пословне банке обезбеђују 
80% вредности пројекта. Средства обезбеђена из кредита пословних банака (80% од вредности пројекта), 
одплаћује се од стране Републике Србије и опшптине Бор у односу 50% према 50% са рачношћу кредита од 
пет година са једном годином грејс периода и каматном стопом од 2,5%. 
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Циљ 1: Одржавање финансијске стабилности 
града/општине и финансирање капиталних 
инвестиционих расхода 

Показатељ учинка Јединица мере Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2018. 

Циљна 
вредност у 

2019. 

Циљна 
вредност 

у 2020. 
Назив:     Учешће издатака за сервисирање 
дугова у текућим приходима ≤ 15% 

% 2016 1,03% 0,03% 0% 0% 

    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
евиденција Одељења за финансије и План 
отплате ануитета са каматом од стране Фонда 
за развој 

 
 

 
 
 
 
 

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
 
 
 

Назив програма:           Програм 6.  Заштита животне средине 

 
Шифра програма:         0401 
 
Сектор:                         Заштита животне средине 
 
Одговорно лице:         Помоћник председника  општине задужен за праћење рада јавних предузећа 
 
Сврха:                     Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини; 

Ефикасно и одрживо управљање отпадним водама; Одрживо управљање отпадом  

 
Основ:                     Закон о заштити ж.средине ("Сл.гласник РС "бр.135/2004,36/2009,36/2009,72/2009,43/2011-одлука УС) ЛЕАП 

општине Бор (Сл.Лист општине Бор бр.21/13)Закон о заштити ваздуха ("Сл.Гласник РС "бр.36/2009 и 10/2013) 
 
 
Опис:                   Мониторинг квалитета чиниоца живитне средине(вода,ваздух),управљање комуналним отпадом, заштита 

површинских вода пречишћавањем отпадних комуналноих вода 
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Циљ 1: Унапређење управљања отпадним 
водама 

Показатељ учинка Јединица мере Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2018. 

Циљна 
вредност у 

2019. 

Циљна 
вредност 

у 2020. 
Назив:     Удео испуштених непречишћених 
отпадних вода у површинска   водна   тела   
(водопријемнике)   у   односу   на   укупну 
количину   испуштених   отпадних   вода у 
граду/општини                                                                                                                             

% 2016 30% 60% 70% 70% 
    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
Извештај о пословњу ЈКП Водовод 

 
 
 

Циљ 2: Унапређење управљања комуналним 
и осталим отпадом 

Показатељ учинка Јединица мере Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2018. 

Циљна 
вредност у 

2019. 

Циљна 
вредност 

у 2020. 
Назив:     Проценат становништва покривеног 
услугом прикупљања комуналног отпада 

% 2016 66% 90% 100% 100% 

    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
Извештај о управљању комуналним отпадом 
на територији општине Бор 

 
 
 
Програм коме               Програм 6.  Заштита животне средине 
припада:            

 
Шифра и назив:           0401-0001- Управљање заштитом животне средине 
 
Функција:                     550 - Заштита животне средине -  истраживање и развој 
 
Одговорно лице:          начелник Одељења за привреду и друштвене делатности 
 
Сврха:                            Обезбеђивање одрживог развоја локалне самоуправе и одговрни однос према животној средини 
 
 Основ:                           Закон о заштити ж.средине ("Сл.гласник РС "бр.135/2004,36/2009,36/2009,72/2009,43/2011-одлука УС) ЛЕАП 

општине Бор (Сл.Лист општине Бор бр.21/13) 
 
Опис:                               УРЕЂЕЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛАНИХ ПОВРШИНА, ИЗРАДА ПЛАНСКЕ И ПРОЈЕКТНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ДР.. 
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Циљ 1: Испуњење обавеза у складу са 
законима у домену постојања стратешких и 
оперативних планова као и мера заштите 

Показатељ учинка Јединица мере Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2018. 

Циљна 
вредност у 

2019. 

Циљна 
вредност 

у 2020. 
Назив:     Усвојен програм заштите животне 
средине са акционим планом                                                                                                                                   

Број 2016 12 12 12 12 

    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
Канцеларија за заштиту животне средине 

 
 
 
 
 
Програм коме               Програм 6.  Заштита животне средине 
припада:            

 
Шифра и назив:           0401-0002- Праћење квалитета елемената животне средине 
 
Функција:                     530 - Смањење загађености 
 
Одговорно лице:          начелник Одељења за привреду и друштвене делатности 
 
Сврха:                            Обезбеђивање одрживог развоја локалне самоуправе и одговрни однос према животној средини 
 
 Основ:                           Закон о заштити ж.средине ("Сл.гласник РС "бр.135/2004,36/2009,36/2009,72/2009,43/2011-одлука УС) ЛЕАП 

општине Бор (Сл.Лист општине Бор бр.21/13) 
 
Опис:                               Мониторинг квалитета ваздуха 
 
 
 
 

Циљ 1: Праћење у складу са прописаним 
законским обавезама 

Показатељ учинка Јединица мере Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2018. 

Циљна 
вредност у 

2019. 

Циљна 
вредност 

у 2020. 
Назив:     Број урађених мониторинга 

Број 2016 12 12 12 12 

    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
Извештај о испитивању квалитета ваздуха 
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Програм коме               Програм 6.  Заштита животне средине 
припада:            

 
Шифра и назив:           0401-0005- Управљање комуналним отпадом    
 
Функција:                     510 - Управљање отпадом 
 
Одговорно лице:          начелник Одељења за привреду и друштвене делатности 
 
Сврха:                            Обезбеђивање одрживог развоја локалне самоуправе и одговрни однос према животној средини 
 
 Основ:                     Закон о заштити ж.средине ("Сл.гласник РС "бр.135/2004,36/2009,36/2009,72/2009,43/2011-одлука УС) ЛЕАП 

општине Бор (Сл.Лист општине Бор бр.21/13) 
 
Опис:                                 Набавка опреме,машина и уређаја за потребе рада комуналног предузећа "3.ОКТОБАР", као и ревизија главног 

прој.сан.и ремеди.постојеће град.депонијеу Бору 
 
 
 
 

Циљ 1: Спровођење редовних мерења на 
територији града/општине и испуњење 
обавеза у складу са законима 

Показатељ учинка Јединица мере Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2018. 

Циљна 
вредност у 

2019. 

Циљна 
вредност 

у 2020. 
Назив:     Број спроведених мерења количина 
комуналног отпада у складу са Законом о 
управљању отпадом 

Број 2016 4 12 12 12 

    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
Годишњи извештај о управљању 
ком.отпадом ЈКП "3.Октобар" 

 
 

 
 
 

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ 
 
 
 

Назив програма:           Програм 5.  Пољопривреда и рурални развој 

 
Шифра програма:         0101 
 
Сектор:                         Пољопривреда и рурални развој 
 
Одговорно лице:         члан Општинског већа задужен за област пољопривреде и месне заједнице 
 
Сврха:                            Унапређење пољопривредне производње у граду/општини  
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Основ:                     Закон о пољопривреди и руралном развоју ("Службени гласник РС", број 41/2009 и 10/2013-др.закон), Закон о 
пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", број 62/2006, 65/2008 - др,закон i 41/2009), Закон о 
подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ("Службени гласник РС", број 10/13,...101/16) и Програм 
мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије 
општине Бор у 2018. години 

 
 
Опис:                            Одређују се ближи услови, критеријуми, начин  и поступак  финансирања  развоја пољопривреде  и то за:  
                                     - заштиту и уређење пољопривредног земљишта, 
                                    - субвенционисање набавке квалитетних приплодних оваца,  
                                    - субвенционисање набавке садница воћа и винове лозе. 
                                    -субвенционисање  куповине противградних ракета 
                                    -субвенционисање вештачког осемењавања говеда, 
                                   - субвенционисање куповине опреме у пчеларству 
                                   -субвенционисање унапређења рада постојећих и успостављање нових организација 
 
 

Циљ 1: Раст производње и стабилност 
дохотка произвођача 

Показатељ учинка Јединица мере Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2018. 

Циљна 
вредност у 

2019. 

Циљна 
вредност 

у 2020. 
Назив:     Број корисника мера усвојене 
пољопривредне политике / 1000 становника 

% 2016 0,50% 0,60% 0,61% 0,61% 

    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
Програм мера подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике 
руралног развоја за подручје територије 
општине Бор у 2018. години 

 
 
 
 
Програм коме               Програм 5.  Пољопривреда и рурални развој 
припада:            

 
Шифра и назив:           0101-0001- Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници 
 
Функција:                     421 - Пољопривреда 
 
Одговорно лице:          начелник Одељења за привреду и друштвене делатности 
 
Сврха:                            Унапређење пољопривредне производње у граду/општини 
 
 Основ:                           Закон о пољопривреди и руралном развоју ("Службени гласник РС", број 41/2009 и 10/2013-др.закон), Закон о 

пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", број 62/2006, 65/2008 - др,закон,  41/2009. и 112/2015), 
Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“, број 10/13,...,101/16) и 
Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје 
територије општине Бор у 2018. години 

 
Опис:                               Приходи општине Бор остварени по основу промене намене обрадивог пољопривредног земљишта и давања 

државног пољопривредног земљишта у закуп, према члану 25. став 6. Закона о пољопривредном земљишту 
(„Службени гласник РС“, бр: 41/09) могу се користити искључиво у сврху заштите и уређења пољопривредног 
земљишта. За наведене намене могу бити опредељена и додатна средства из буџета. Програм/план 
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извођења предметних намена у оквиру расположивих средстава испланиран је у оквиру Годишњег програма 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Бор за 2017, 2018.2019. и 
2020. годину. 

 
Циљ 1: Ефикасно управљање 
пољопривредним земљиштем у државној 
својини 

Показатељ учинка Јединица мере Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2018. 

Циљна 
вредност у 

2019. 

Циљна 
вредност 

у 2020. 
Назив:     Проценат обухваћености 
пољопривредног земљишта у годишњем 
Програму заштите, уређења и  коришћења 
пољопривредног земљишта 

% 2016 10% 10% 10% 10% 
    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
Годишњи програм заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта. 

 
 
 
 
 
 
Програм коме               Програм 5.  Пољопривреда и рурални развој 
припада:            

 
Шифра и назив:           0101-0002- Мере подршке руралном развоју 
 
Функција:                     421 - Пољопривреда 
 
Одговорно лице:          начелник Одељења за привреду и друштвене делатности 
 
Сврха:                            Унапређење пољопривредне производње у граду/општини 
 
 Основ:                           Закон о пољопривреди и руралном развоју ("Службени гласник РС", број 41/2009 и 10/2013-др.закон), Закон о 

пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", број 62/2006, 65/2008 - др,закон,  41/2009. и 112/2015), 
Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ("Службени гласник РС", број 10/13,...101/16) и 
Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје 
територије општине Бор у 2018. години 

 
Опис:                                 Субвенционисање набавке квалитетних приплодних оваца,  субвенционисање набавке садница воћа и винове 

лозе, субвенционисање  куповине противградних ракета, субвенционисање вештачког осемењавања говеда, 
субвенционисање куповине опреме у пчеларства,  унапређења рада постојећих и успостављање нових 
организација 
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Циљ 1: Унапређење руралног развоја 

Показатељ учинка Јединица мере Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2018. 

Циљна 
вредност у 

2019. 

Циљна 
вредност 

у 2020. 
Назив:     Број регистрованих 
пољопривредних газдинстава која су 
корисници мера руралног развоја 

Број 2016 507 605 610 610 

    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
Годишњи програм заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта. 

 
 
 
 

 

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА БОР 
 
 

 
Програм коме               Програм 13.  Развој културе и информисања 
припада:            

 
Шифра и назив:           1201-0001- Функционисање локалних установа културе 
 
Функција:                     820 – Услуге културе 
 
Одговорно лице:          директор Народне библиотеке  Бор 
 
Сврха:                            Функционисање НБ Бор 
 
 Основ:                           Закон о библиотечко-информационој делатности (Сл. Гласник РС 52/11), Правилник о националним 

стандардима за обављање библиотечко-информационе делатности (Сл. Гласник РС бр.39/13), Предлог 
набавке књига и периодоке у јавним библиотекама Републике Србије 

Опис:                        Активности које утичу на функционисање Народне библиотеке Бор 
 
 
 

Циљ 1: Обезбеђење редовног функционисања 
установа културе 

Показатељ учинка Јединица мере Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2018. 

Циљна 
вредност у 

2019. 

Циљна 
вредност 

у 2020. 
Назив:     Број запослених у установама 
културе у односу на укупан број запослених у 
ЈЛС 

Број 2016 25 23 23 23 

    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
Регистар запослених 
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Програм коме               Програм 13.  Развој културе и информисања 
припада:            

 
Шифра и назив:           1201-0002- Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 
 
Функција:                     820 – Услуге културе 
 
Одговорно лице:          директор Народне библиотеке  Бор 
 
Сврха:                            Неговање и унапређивање читалачке културе и функционалности писмености, промоција знања и учења, што  
                                       укључује и промоцију програма за перманентно образовање 
 
 Основ:                           Закон о библиотечко-информационој делатности (Сл. Гласник РС 52/11), Правилник о националним 

стандардима за обављање библиотечко-информационе делатности (Сл. Гласник РС бр.39/13), Предлог 
набавке књига и периодоке у јавним библиотекама Републике Србије 

 
Опис:                        Представљање актуелних, признатих и квалитетом потврђених књига из издавачке продукције текуће године у 

оквиру сталних програма НББ: април - Сви смо читаоци; мај - јун - Дани књиге; октобар - Дечја недеља; окобар 
- новембар - Месец књиге 

 
 
 

Циљ 1: Повећање учешћа грађана у 
културној продукцији и уметничком 
стваралаштву 

Показатељ учинка Јединица мере Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2018. 

Циљна 
вредност у 

2019. 

Циљна 
вредност 

у 2020. 
Назив:     Број грађана који су учествовали у 
програмима културне продукције 
уметничког стваралаштва  
 

Број 2016 992 1.000 1.000 1.000 
    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
 

 
 
 

Програм коме               Програм 13.  Развој културе и информисања 
припада:            

 
Шифра и назив:           1201-П3- Библиотека - издавач 
 
Функција:                     820 – Услуге културе 
 
Одговорно лице:          директор Народне библиотеке  Бор 
 
Сврха:                            разоткривање, неговање и заштита културне баштине, пре свега водећи рачуна о завичајности кроз унапређење  
                                     библиотечко-информационе делатности 
 
 Основ:                           Закон о библиотечко-информационој делатности (Сл. Гласник РС 52/11), Правилник о националним 

стандардима за обављање библиотечко-информационе делатности (Сл. Гласник РС бр.39/13), Предлог 
набавке књига и периодоке у јавним библиотекама Републике Србије 
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Опис:                        издавање једне књиге у библиотеци Разбор и два броја Бележнице, часописа за библиотекарство, културу и 

књижевност 
 
Трајање пројекта       једна година 
 
 
 

Циљ 1: Да кроз објављивање значајних дела 
завичајних аутора подржи завичајни дух 
града Бора, да оцрта стваралачке границе до 
којих су стигли борски завичајни аутори и да 
омогући деловање Народне библиотеке Бор у 
правцу савремених библиотечких закона и 
смерница, да кроз сталне рубрике (Живот 
библиотеке; Шта се дешава; Књиге, 
књижевност; На нашој стази; Прикази 
читања, расветавања; Ствари које су прошле, 
Летопис) бележи важне тренутке из живота 
града и шире културне сцене 

Показатељ учинка Јединица мере Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2018. 

Циљна 
вредност у 

2019. 

Циљна 
вредност 

у 2020. 
Назив:     књига у библиотеци Разбор или и 
библиотеци Остала издања 

Број 2016 110.000 240.000 240.000 240.000 

    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
Извештај о раду 

Назив:     два броја Бележнице Број 2016 240.000 240.000 240.000 240.000 

    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
запис у COBISS бази 

Назив:     два броја Бележнице Број 2016 10.000 10.000 10.000 10.000 

    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
Рачун 
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МУЗЕЈ РУДАРСТВА И МЕТАЛУРГИЈЕ  БОР 
 
 

Програм коме               Програм 13.  Развој културе и информисања 
припада:            

 
Шифра и назив:           1201-0001- Функционисање локалних установа културе 
 
Функција:                     820 – Услуге културе 
 
Одговорно лице:          вд директор Музеја рударства и металургије  Бор 
 
Сврха:                            Стварање услова за квалитетније, ефикасније и ефективније окружење у Музеју рударства и металургије "Бор" 
 
 Основ:                           Стратегија Бора од 2011. до 2021. године, Закон о култури (Сл.гласник бр.72/09, 13/16 и 30/16-испр.), Закон о 

културним добрима (Сл.гласник бр.71/94, 52/11-др. Закони и 99/11-де.Закони), Правилник о начину чувања, 
коришћења уметничко-историјских дела бр. 40 од 08.02.2006. године и Програма рада за 2017. годину, бр.423 
од 13.07.2017. године 

 
Опис:                        Музеј рударства и металургије "Бор" за несметано обављање основне делатности за коју је и основан у циљу 

извршавање задатака и актвности обављањем текућег пословања како за носиоце делатности и службе које 
обављају генеричке послове исказане потребе су приказујуфинансијским параметрима за задовољење 
општих и извршавања оперативних задатака. У овој програмској активности исказуку се и средства за плате 
носиоца делатности иако се њихове активности највећим делом односе на програмску активност 
"Унапређење системе очувања и представљања културно-историјског наслеђа. Такође, укључена су друга 
примања свих запослених у складу са прописима који уређују ову област. Поред личних примања за 
функционисање установе планирана су средства за текуће пословање на име сталних трошкова, текућег 
одржавања, потребних материјала, дотација и других пореза и такси, као и набвка потребне опреме и 
нематеријалне имовине. 

 
 
 

Циљ 1: Обезбеђење редовног функционисања 
установа културе 

Показатељ учинка Јединица мере Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2018. 

Циљна 
вредност у 

2019. 

Циљна 
вредност 

у 2020. 
Назив Број запослених у установама културе 
у односу на укупан број запослених у ЈЛС 

Број 2016 22 21 22 22 

    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
Одлука о броју запослених на неодређено 
време ЈЛС 
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Програм коме               Програм 13.  Развој културе и информисања 
припада:            

 
Шифра и назив:           1201-0003- Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа 
 
Функција:                     820 – Услуге културе 
 
Одговорно лице:          вд директор Музеја рударства и метаулргије  Бор 
 
Сврха:                            Истраживање, проучавање, заштита и презентација културног наслеђа 
 
 Основ:                           Стратегија Бора од 2011. до 2021. године, Закон о култури (Сл.гласник бр.72/09, 13/16 и 30/16-испр.), Закон о 

културним добрима (Сл.гласник бр.71/94, 52/11-др. Закони и 99/11-де.Закони), Правилник о начину чувања, 
коришћења уметничко-историјских дела бр. 40 од 08.02.2006. године и Програма рада за 2017. годину, бр.423 
од 13.07.2017. године 

 
Опис:                         
 
 
 

Циљ 1: Унапређење презентације културног 
наслеђа 

Показатељ учинка Јединица мере Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2018. 

Циљна 
вредност у 

2019. 

Циљна 
вредност 

у 2020. 
Назив:     Број посетилаца реализованих 
програма/манифестација по становнику 
 

Број 2016 10.000 12.000 14.000 15.000 

    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
Евиденција од стране водича о броју 
посетилаца, у иложбеним галеријама Музеја 
и Конаку, затим број учесника едукативних 
радионица 

 
 
 
 

УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ БОР 
 
 

 
 
Програм коме               Програм 13.  Развој културе и информисања 
припада:            

 
Шифра и назив:           1201-0001- Функционисање локалних установа културе 
 
Функција:                     820 – Услуге културе 
 
Одговорно лице:          директор Установе Центар за културу  Бор 
 
Сврха:                            Стварање услова за квалитетнији, ефикаснији и ефективниј рад Установе "Центар за културу општине Бор" 
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 Основ:                           Стратегија Бора од 2011. до 2021. године, Закон о култури (Сл.гласник бр.72/09) и Програм рада Установе за 

2018.годину, бр.157-I/2017 од 18.08.2017. године 
 
Опис:                        Остваривање законом утврђеног интереса у области културе кроз организацију и реализацију традиционалних 

манифестација, академских програма, трибина, изложби, делатности КУД-а Бор, приказивање филмова, 
издавачку делатност и продукцију, едукативне радионице, позоришну делатност, културну едукацију, 
подстицај локланог стваралаштва и традиције, гостујуће програме, текуће активности из домена непосредне 
комуникације и сарадње са осталим установама, удружењима грађана, невладиним организацијама на 
локалном и републичком нивоу. 

 
 
 

Циљ 1: Обезбеђење редовног функционисања 
установа културе 

Показатељ учинка Јединица мере Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2018. 

Циљна 
вредност у 

2019. 

Циљна 
вредност 

у 2020. 
Назив:     Број запослених у установама 
културе у односу на укупан број запослених у 
ЈЛС 

Број 2016 14 14 14 14 

    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
Регистар запослених 

 
 
 
 
 

Програм коме               Програм 13.  Развој културе и информисања 
припада:            

 
Шифра и назив:           1201-0002- Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 
 
Функција:                     820 – Услуге културе 
 
Одговорно лице:          директор Установе Центар за културу  Бор 
 
Сврха:                            Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и 
                                          стваралаштва у локалној заједници 
 
 Основ:                           Стратегија Бора од 2011. до 2021. године, Закон о култури (Сл.гласник бр.72/09) и Програм рада Установе за 

2018.годину, бр.157-I/2017 од 18.08.2017. године 
 
Опис:                        Програмска активност "Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва" подразумева низ едукативних 

радионица, и то Драмски студио за децу, школа гитаре и градски хор. Установа организује радионице 
усмерене према млађој популацији, који ће подстицати стваралачке вредности ко деце модерним и 
креативним приступом раду као и неговање социјалних навика и вештина. Откривање, афирмација и 
промоција локалних талената као и промоција града у другим срединама. 
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Циљ 1: Повећање учешћа грађана у 
културној продукцији и уметничком 
стваралаштву 

Показатељ учинка Јединица мере Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2018. 

Циљна 
вредност у 

2019. 

Циљна 
вредност 

у 2020. 
Назив:     Број грађана који су учествовали у 
програмима културне продукције 
уметничког стваралаштва  
 

Број 2016 2.883 5.000 5.000 5.000 
    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
 

 
 
 
 
 

Програм коме               Програм 13.  Развој културе и информисања 
припада:            

 
Шифра и назив:           1201-П4- Улица дечијег осмеха 
 
Функција:                     820 – Услуге културе 
 
Одговорно лице:          директор Установе Центар за културу  Бор 
 
Сврха:                            Дочаравање новогодишње атмосфере кроз продајну изложбу ученика основнох школа као и специјалне школе и  
                                    удружења за децу са посебним потребама "Мозаик" на шеталишту града 
 
 Основ:                            
 
Опис:                         
 
Трајање пројекта       децембар 2018. године 
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Циљ 1: Подстицање развоја културе код 
младих кроз ликовно и књижевно 
стваралаштво 

Показатељ учинка Јединица мере Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2018. 

Циљна 
вредност у 

2019. 

Циљна 
вредност 

у 2020. 
Назив:   Број учесника манифестације "Улица 
дечијег осмеха"   

Број 2016 1.000 1.100 1.100 1.100 

    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
Извештај организатора и фотографије 
одржане манифестације 

Назив:   Награде за најбољи ликовни и 
литерарни рад 

Број 2016 30 48 48 48 

    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
Одлука комисије о најбољим литерарним и 
ликовним радовима, фотографије о додели 
награда 

 
 
 
 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
 
 

 
 
 
Програм коме               Програм 8.  Предшколско образовање и васпитање 
припада:            

 
Шифра и назив:           2001-0001- Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања 
 
Функција:                     911 – Предшколско образовање 
 
Одговорно лице:          директор Предшколске установе Бамби 
 
Сврха:                            Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима 
 
 Основ:                           Закон о предшколском образовању и Колективни уговор код послодавца П.У."Бамби" 
 
Опис:                            Расходи и издаци за обављање текуће делатности из области предшколског образовања и проширене 

делатности 
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Циљ 1: Обезбеђени адекватни  услови за 
Васпитно-образовни рад са децом уз повећан 
обухват 

Показатељ учинка Јединица мере Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2018. 

Циљна 
вредност у 

2019. 

Циљна 
вредност 

у 2020. 
Назив:     Просечан број деце у групи (јасле, 
предшколски, припремни предшколски 
програм/ппп) 

Број 2016 22 22 22 22 

    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
Просечан број деце по васпитној групи и 
Годишњи план рада Установе 

 

 
 
 
 

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 
 
 

 
 
Програм коме               Програм 4.  Развој туризма 
припада:            

 
Шифра и назив:           1502-0001- Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници 
 
Функција:                     473 - Туризам 
 
Одговорно лице:          директор Туристичке организације Бор 
 
Сврха:                            Промовисање туристичких вредности кроз организацију туристичких манифестација и учешћа на сајмовима  
                                        туризма, развој сеоског туризма 
 
 Основ:                           Закон о туризму („Службени гласник РС“, број 36/09,...84/15) 
 
Опис:                        Промоција туристичких потенцијала општине Бор, учешће на сајмовима у Републици Србији и организација 

догађаја туристичког карактера. 
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Циљ 1: Повећање квалитета туристичке 
понуде и услуге 

Показатељ учинка Јединица мере Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2018. 

Циљна 
вредност у 

2019. 

Циљна 
вредност 

у 2020. 
Назив:     Број уређених и на адекватан начин 
обележених (туристичка сигнализација) 
туристичких локалитета у граду/општини у 
оносу на укупан број локалитета 

Број 2016 7 10 15 20 
    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
Сектор развоја туризма 

Назив:     Проценат реализације програма 
развоја туризма града/општине у односу на 
годишњи план 

% 2016 10% 80% 90% 95% 

    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
Служба рачуноводства 

 

 
 
 
 

Програм коме               Програм 4.  Развој туризма 
припада:            

 
Шифра и назив:           1502-0002- Промоција туристичке понуде 
 
Функција:                     473 - Туризам 
 
Одговорно лице:          директор Туристичке организације Бор 
 
Сврха:                            Промовисање туристичких вредности кроз организацију туристичких манифестација и учешћа на сајмовима  
                                        туризма, развој сеоског туризма 
 
 Основ:                           Закон о туризму („Службени гласник РС“, број 36/09,...84/15) 
 
Опис:                        Промоција туристичких потенцијала општине Бор, учешће на сајмовима у Републици Србији и организација 

догађаја туристичког карактера. 
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Циљ 1: Адекватна промоција туристичке 
понуде града/општине на циљаним 
тржиштима 

Показатељ учинка Јединица мере Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2018. 

Циљна 
вредност у 

2019. 

Циљна 
вредност 

у 2020. 
Назив:     Број догађаја који промовишу 
туристичку понуду града/општине у земљи 
и/или иностранству на којима учествује ТО 
града/општине 

Број 2016 13 20 25 30 
    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
Сектор развоја туризма 

Назив:     Број  дистрибуираног пропагандног 
материјала 

комада 2016 8.535 10.000 12.000 14.000 

    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
Служба рачуноводства 

Назив:     Број одржаних промотивних акција 
са  партнерским организацијама 

број 2016 2 5 6 7 

    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
Сектор развоја туризма 

 

 
 
 
 
 

УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР БОР 
 
 

 
 
 
Програм коме               Програм 14.  Развој спорта и омладине 
припада:            

 
Шифра и назив:           1301-0004- Функционисање локалних спортских установа 
 
Функција:                     810 – Услуге рекреације и спорта 
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Одговорно лице:          директор Установе Спортски центар 
 
Сврха:                            Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских установа преко којих се остварује јавни  
                                            интерес у области спорта у општини; Стварање услова за квалитетнији, ефикаснији и ефективнији рад Установе  
                                        Спортски центар "Бор" у Бору 
 
 Основ:                           Закон о јединици локалне самоуправе; Закон о јавним службама; Закон о спорту; Закон о раду; Закон о 

буџетском систему; Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама; 
Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних 
примања код корисника јавних средстава; Закон о безбедности и здрављу на раду; Закон о заштити од 
пожара; Програм рада Установе 

 
Опис:                             Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских установа преко којих се остварује јавни 

интерес у области спорта у општини; Стварање услова за квалитетнији, ефикаснији и ефективнији рад 
Установе Спортски центар "Бор" у Бору 

 
 
 

Циљ 1: Обезбеђивање услова за рад установа 
из области спорта 

Показатељ учинка Јединица мере Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност у 

2018. 

Циљна 
вредност у 

2019. 

Циљна 
вредност у 

2020. 
Назив:     Број спортских организација који 
користе услуге установе из области спорта 

Број 2016 126.826.820 147.709.071 155.094.522 161.298.305 

    
Коментар: 

  
Извор верификације: 
Евиденција о броју корисника Установе, броју 
посетиоца, продатих улазница добијених од 
служби 
  

 
 
 

 


