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ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОРГАНИМА ГРАДА БОРА И ИНФОРМАТОРУ
1.1. Подаци о информатору
На основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл.
гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/2010) и Упутства за израду и објављивање
информатора о раду државног органа («Сл. гласник РС» бр. 68/2010) објављује се Информатор о
раду.
Информатор се објављује по . пут и израђен је као заједнички Информатор о раду органа
града Бора и то: Скупштине града, Градоначелника, Градског већа и Градске управе.Информатор
је сачињен на основу података достављених од стране органа Града и организационих јединица
Градске управе. Информатор се налази на веб-сајту града Бор : www.opstinabor.rs, а лице
oдговорно за тачност и потпуност података је Новица Марељ.
Контакт лица oдговорног за тачност и потпуност података:
адреса: ул. Моше Пијаде бр.3 119210 Бор
телефон: 030/423-255;060/2727029
e-mail: novica.marelj@opstinabor.rs
Лице овлашћено за поступања по захтевима за слободан приступ информацијама од
јавног значаја је Новица Марељ, e-mail: novica.marelj@opstinabor.rs.
Датуми ажурирања информатора: 12.април.2018
мај . 2018
јун .2018
13.август. 2018
03.октобар. 2018
Информатор је последњи пут ажуриран 16.januar.2019

1.2. ПОДАЦИ О ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Органи Града Бор су:
Скупштина града
Градоначелник
Градско веће
Градска управа
Седиште свих органа града Бор је у Бору.
Адреса органа града је:
19210 Бор, улица Моше Пијаде бр. 3;
Матични број Скупштине града, Градског већа, Градоначелника и Градске управе:
07208529;
ПИБ Скупштине града, Градског већа, Градоначелника и Градске управе: 100568330;
Адреса за пријем поднесака: Бор, улица Моше Пијаде број 3 (заједничка писарница за
све органе града Бор);
E-mail адресе и телефони:
Председник

Скупштине града Бора
металургије:
predsednik.so@оpstinabor.rs 030/423-980;

–Драган

Жикић,

дипл.

инг.
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Секретар Скупштине града Бора-Слободан Баџа, дипломирани правник:
sekretar.so@оpstinabor.rs 030/422-330;
Градоначелник града Бора– Александар Миликић, дипл. инг. информатике:
predsednik@оpstinabor.rs 030/423-980;
Начелник Градске управе града Бора-Љубинка Јелић, дипломирани правник:
nacelnik.ou@opstinabor.rs 030/423-179;
Лица одговорна за тачност и потпуност података које садржи Информатор су:
Данијела Јовановић: finansije@оpstinabor.rs за податке који се односе на рад Одељења
за финансије;
Радисав Филиповић, за податке који се односе на рад Одељења за урбанизам,
грађевинске, комуналне, имовинско – правне и стамбене послове: urbanizam@оpstinabor.rs
Наташа Пејчић, за податке који се односе на рад Одељења за привреду и
друштвене делатности: decija.zastita@оpstinabor.rs; privreda@opstinabor.rs;
Милена Стројић, за податке који се односе на рад Одељења локалне пореске
администрације: lpa@opstinabor.rs;
Новица Марељ за податке који се односе на рад Одељења за управу и опште
послове: novica.marelj@opstinabor.rs
Слободан Стоичевски за податке који се односе на рад Одељења за инспекцијске
послове: inspekcija@opstinabor.rs
Слободан Баџа за податке који се односе на рад Градоначелника, Градског већа и
Скупштине града: sekretar.so@оpstinabor.rs
Радно време органа
Радно време органа града Бор је од 07-15:00 часова сваког радног дана.
Увид у Информатор и израда штампане копије Информатора може се остварити у канцеларији
број 38 - зграда Градске управе Бор, улица Моше Пијаде 3, радним даном од 7 до
часова.
Веб адреса Информатора је: www.opstinabor.rs/Informator o radu
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ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
2.1.Организациона структура, опис поступања у оквиру надлежности, обавезе и
овлашћења органа града Бор
Послове из надлежности града Бор обављају следећи органи:
Скупштина града
Градоначелник
Градско веће

Слика 1. Организациона структура органа града Бор
2.2. Надлежност града
Град, у вршењу своје надлежности, преко својих органа, у складу са Уставом и законом:
Доноси програме развоја града и појединих делатности;
Доноси просторни план града;
Доноси урбанистичке планове;
Доноси буџет и усваја завршни рачун;
Утврђује стопе изворних прихода града, као и начин и мерила за одређивање висине
локалних такси и накнада;
Уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности (пречишћавање и
дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода,
производња и снабдевање паром и топлом водом, линијски градски и приградски превоз
путника у друмском саобраћају, одржавање чистоће у градовима и насељима, одржавање
депонија,
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уређивање, одржавање и коришћење пијаца, паркова, зелених, рекреационих и других
јавних површина, јавних паркиралишта, јавна расвета, уређивање и одржавање гробаља и
сахрањивање и др.), као и организационе, материјалне и друге услове за њихово
обављање, оснива јавна предузећа ради обављања комуналних делатности на својој
територији;
Стара се о одржавању стамбених зграда и безбедности њиховог коришћења и утврђује
висину накнаде за одржавање стамбених зграда;
Спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије
у стамбеним зградама;
Доноси програме уређења грађевинског земљишта, уређује и обезбеђује вршење послова
уређења и коришћења грађевинског земљишта и утврђује висину накнаде за уређивање и
коришћење грађевинског земљишта;
Доноси планове и програме и спроводи пројекте локалног економског развоја, стара се о
унапређењу општег оквира за привређивање у граду, промовише економске потенцијале
града, иницира усклађивање образовних профила у школама са потребама привреде,
олакшава пословање постојећих привредних субјеката и подстиче оснивање нових
привредних субјеката и отварање нових радних места;
Уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, утврђује висину
накнаде за коришћење пословног простора и врши надзор над коришћењем пословног
простора;
Стара се о заштити животне средине, доноси програме коришћења и заштите природних
вредности и програме заштите животне средине, односно локалне акционе и санационе
планове, у складу са стратешким документима и својим интересима и специфичностима и
утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине;
Уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, рехабилитацију и
реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање локалним и
некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу;
Уређује и обезбеђује посебне услове и организацију ауто-такси превоза путника;
Уређује и обезбеђује организацију превоза у линијској пловидби, који се врши на
територији Града, и одређује делове обале и воденог простора на којима се могу градити
хидрограђевински објекти и постављати пловни објекти;
Оснива робне резерве и утврђује њихов обим и структуру, уз сагласност
надлежног министарства, ради задовољавања потреба локалног становништва;
Оснива установе и организације у области основног образовања, културе, примарне
здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма, прати и
обезбеђује њихово функционисање, у складу са законом;
Оснива установе у области социјалне заштите, прати и обезбеђује њихово
функционисање, даје дозволе за почетак рада установа социјалне заштите које оснивају
друга правна и физичка лица, утврђује испуњеност услова за пружање услуга социјалне
заштите, утврђује нормативе и стандарде за обављање делатности установа чији је
оснивач, доноси прописе о правима у социјалној заштити и обавља послове државног
старатеља;
Организује вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја за Град,
подстиче развој културног и уметничког стваралаштва, обезбеђује средства за
финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе од значаја за Град
и ствара услове за рад музеја и библиотека и других установа културе чији је оснивач;
Организује заштиту од елементарних и других већих непогода и заштиту од пожара и
ствара услове за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица;
Доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта и стара се о
њиховом спровођењу, одређује ерозивна подручја, стара се о коришћењу пашњака и
одлучује о привођењу пашњака другој култури;
Уређује и утврђује начин коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама,
утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и водопривредне
дозволе за објекте локалног значаја;
Стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са
природним лековитим својствима;
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Подстиче и стара се о развоју туризма на својој територији и утврђује висину боравишне
таксе;
Стара се о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређује радно
време, места на којима се могу обављати одређене делатности и друге услове за њихов
рад;
Управља имовином града и користи средства у државној својини и стара се о њиховом
очувању и увећању;
Уређује и организује вршење послова у вези са држањем и заштитом домаћих и
егзотичних животиња;
Организује вршење послова правне заштите својих права и интереса;
Образује органе, организације и службе за потребе града и уређује њихову организацију и
рад;
Ствара услове за унапређивање, остваривање и заштиту људских права;
Доноси стратегије и усваја посебне мере у циљу отклањања неједнакости и стварања
једнаких могућности остваривања људских и мањинских права, помаже развој
различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, као и
са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче
активности и пружа помоћ организацијама инвалида и другим социјално-хуманитарним
организацијама на својој територији;
Подстиче и помаже развој задругарства;
Организује службу правне помоћи грађанима;
Стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и
колективних права припадника националних мањина и етничких група; стара се о
остваривању, заштити и унапређењу равноправности жена и мушкараца, усваја стратегије
и посебне мере усмерене на стварање једнаких могућности остваривања права и
отклањање неравноправности;
Стара се о јавном информисању од локалног значаја и обезбеђује услове за јавно
информисање;
Прописује прекршаје за повреде градских прописа;
Образује инспекцијске службе и врши инспекцијски надзор над извршењем прописа и
других општих аката из надлежности града;
Уређује организацију и рад мировних већа;
Уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог обележја града;
Помаже рад организација и удружења грађана;
Уређује и ствара услове за бригу о младима, доноси и реализује стратегију и акциони
план политике за младе и ствара услове за омладинско организовање;
Уређује и ствара услове за бригу о старима, доноси и реализује стратегију и акциони план
политике за старе и ствара услове за њихово организовање и
Обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане, у складу с Уставом, законом
и Статутом.
Скупштина града је највиши орган града који врши основне функције локалне власти,
утврђене Уставом, Законом и Статутом.
Председник Скупштине града Бор:Драган Жикић,
Заменик председника Скупштине града Бор: Милан Стојановић, секретар Скупштине
града Бор: Слободан Баџа.
Скупштина града Бор има 35 одборника.
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СКУПШТИНА ГРАДА БОРА

ОДБОРНИКА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

СЕКРЕТАР
СТАЛНА РАДНА ТЕЛА

Савет за буџет и финасије;
Савет за статутарна питања и локална самоуправу;
Савет за урбанизам, стамбене послове,
комуналне
делатности
и
грађевинско
земљиште;
Савет за привреду и приватно предузетништво
Савет за друштвене делатности;
Савет за заштиту животне средине;
Комисија за прописе;
Комисија за информисање, развој и
примену информатичке технологије;
Комиссија за стамбене односе;
Комисија за кадровска питања, одликовања и друга
јавна признања;
Административна-мандатна комисија;
Комисија за представке и предллоге.

Слика 2. Шематски приказ органа града
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2.3. Наративни приказ органа града Бор
2.3.1. С к у п ш т и н а града
Скупштина града је највиши орган града који врши основне функције локалне власти,
утврђене Уставом, законом и статутом. Скупштину града чине одборници, које бирају грађани на
непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом и статутом града.Скупштина града
се сматра конституисаном избором председника скупштине и постављењем секретара
скупштине.Одборници се бирају на четири године.Скупштина града Бор има 35 одборника.

2.3.1.1. Надлежности С к у п ш т и н е града
Скупштина, у складу са законом:
доноси Статут Града и пословник Скупштине;
доноси буџет и завршни рачун Града;
утврђује стопе изворних прихода Града, као и начин и мерила за одређивање висине
локалних такси и накнада;
подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије
града;
доноси програм развоја Града и појединих делатности;
доноси просторни план и урбанистичке планове Града и уређује коришћење грађевинског
земљишта;
доноси прописе и друге опште акте;
расписује општински референдум и референдум на делу територије Града, изјашњава се о
предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о
самодоприносу;
оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене статутом Града и врши
надзор над њиховим радом, и разматра најмање једном годишње извештај о њиховом
раду;
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 и заменика секретара Скупштине;
бира и разрешава Градоначелника и, на предлог Градоначелника, бира заменика
Градоначелника и чланове Градског већа;
одлучује о прибављању непокретности у јавну својину града укључујући и прибављање
грађевинског земљишта;
одлучује о прибављању, коришћењу, управљању и располагању непокретним стварима у
јавној својини , које користе органи и организације града;
одлучује о отуђењу непокретности у јавној својини града, укључујући и размену;
одлучује о преносу права јавне својине на непокретности, на другог носиоца права јавне
својине укључујући и размену;
одлучује о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини,
укључујући и размену;
одлучује о улагању у капитал јавног предузећа и друштва капитала, чији је оснивач Град;
одлучује о заснивању хипотеке на непокретностима у јавној својини;
одлучује о преносу права коришћења на стварима у јавној својини месним заједницама,
установама, агенцијама и другим организацијама чији је оснивач Град;
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даје претходну сагласност месним заједницама, установама, јавним агенцијама и другим
организацијама, који су носиоци права коришћења на стварима у јавној својини града, за
давање у закуп истих;
одлучује о отуђењу непокретности из јавне својине на којима месне заједнице, установе,
јавне агенције и друге организације имају право коришћења, независно од воље носиоца
права коришћења на тој непокретности;
одлучује о одузимању непокретности у јавној својини града, на којима право коришћења
имају месне заједнице, установе и јавне агенције, а које нису у функцији остваривања
делатности носиоца права коришћења на тој ствари, као и ако се ствари користе супротно
закону, другом пропису или природи и намени непокретности, а у другим случајевима
под условом да се носиоцу права коришћења обезбеди коришћење друге одговарајуће
непокретности;
одлучује о давању на коришћење непокретности које Град стекне наслеђем, поклоном или
једностраном изјавом воље, или на други законом одређен начин;
одлучује о давању сагласности јавним предузећима и друштвима капитала чији је оснивач
Град а који су носиоци права коришћења на непокретностма, за упис права својине на тим
непокретностима;
одлучује о давању на коришћење комуналне мреже;
утврђује Градске таксе и друге локалне приходе који јој по закону припадају;
утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;
доноси акт о јавном задуживању Града у складу са законом којим се уређује јавни дуг;
прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
даје мишљење о републичком и регионалном просторном плану;
даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;
даје сагласност на употребу имена, грба и заставе Града;
уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности (пречишћавање и
дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода,
производњу и снабдевање паром и топлом водом, линијски градски и приградски превоз
путника у друмском саобраћају, одржавање чистоће у граду и насељима, одржавање
депонија, уређивање, одржавање и коришћење пијаца, паркова, зелених, рекреационих и
других јавних површина, јавних паркиралиша, јавна расвета, уређивање и одржавање
гробаља и сахрањивање и др.), као и организационе, материјалне и друге услове за
њихово обављање;
утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине;
уређује и обезбеђује посебне услове и организацију аутобуски превоза путника;
оснива робне резерве и утврђује њихов обим и структуру, уз сагласност надлежног
министарства, ради задовољавања потреба локалног становништва;
доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта и стара се о
њиховом спровођењу, одређује ерозивна подручја, стара се о коришћењу пашњака и
одлучује о привођењу пашњака другој култури;
уређује и утврђује начин коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама;
подстиче и стара се о развоју туризма на својој територији и утврђује висину боравишне
таксе;
уређује и организује вршење послова у вези са држањем и заштитом домаћих и
егзотичних животиња;
организује вршење послова правне заштите својих права и интереса;
стара се о остваривању заштите и унапређењу људских права и индувидуалних и
колективних права припрадника националних мањина и етничких група;
стара се о одржавању стамбених зграда и безбедности њиховог коришћења и утврђује
висину накнаде за одржавање стамбених зграда;
оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из своје надлежности;
образује органе, организације и службе за потребе Града и уређује њихову организацију и
рад;
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утврђује празнике и одлучује о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и
других делова насељених места на својој територији уз претходну сагласност
министарства надлежног за послове локалне самоуправе;
бира и разрешава заштитника грађана;
поставља и разрешава Градског јавног правобраниоца и заменике Градског јавног
правобраниоца;
доноси планове заштите од елементарних и других већих непогода за подручје града;
прописује прекршаје за повреду градских прописа;
одлучује о додељивању јавних признања;
одлучује о сарадњи и удруживању са јединицама локалне самоуправе друге државе уз
сагласност Владе РС;
одлучује о образовању, подручју за које се образује и укидању месне заједнице и другог
облика месне самоуправе уз претходно прибављено мишљење грађана;
одлучује о успостављању сарадње и удруживању са домаћим градовима и oпштинама,
оснивању асоцијација градова и Град у складу са законом;
доноси акт о организацији Градске управе на предлог Градског већа;
одлучује о накнади за рад одборника;
доноси план одбране и усклађује га с насталим променама и потребама;
доноси одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите опште намене на
територији града;
доноси план и програм развоја система заштите и спасавања на територији града;
образује Штаб за ванредне ситуације;
доноси Процену угрожености и План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама;
обавља и друге послове утврђене законом, овим статутом и другим актима Града.
Скупштина одлучује на седници на којој присуствује већина од укупног броја одборника.
Скупштина одлучује већином гласова присутних одборника, уколико законом или овим статутом
није другачије одређено. Скупштина одлучује јавним гласањем, осим у случајевима утврђеним
законом и овим статутом.
Скупштина одлучује већином гласова од укупног броја одборника, и то:
о Статуту града;
о одлуци о буџету;
о просторном плану и урбанистичким плановима;
о давању мишљења о територијалним променама;
о одлуци о јавном задуживању;
о одлуци о утврђивању назива улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова
насељених места и у другим случајевима утврђеним законом и овим статутом.
Седницу Скупштине града сазива председник Скупштине, по потреби, а најмање једном у
три месеца. Председник Скупштине је дужан да седницу закаже на захтев Градоначелника,
Градског већа или једне трећине одборника, у року од седам дана од дана подношења захтева,
тако да дан одржавања седнице буде најкасније у року од 15 дана од дана подношења захтева.
Ако председник Скупштине не закаже седницу у року из става 2. овог члана, седницу
може заказати подносилац захтева, а председава одборник кога одреди подносилац захтева.
Председник Скупштине може одложити седницу коју је сазвао само у случају када не
постоји кворум потребан за рад, а у другим случајевима о одлагању седнице одлучује Скупштина.
Секретар Скупштине је дужан да обави стручне послове у вези са сазивањем и
одржавањем седнице Скупштине у случају из става 3. овог члана.
Седнице Скупштине су јавне.
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За јавност рада Скупштине и њених радних тела одговоран је председник Скупштине.
Јавност рада Скупштине уређује се пословником Скупштине. Скупштина може одлучити да
седнице не буду јавне из разлога безбедности и других посебно оправданих разлога, утврђених
законом, при чему се таква одлука доноси већином гласова од укупног броја одборника.
2.3.1.2. Списак одборника

1. НЕБОЈША ВИДЕНОВИЋ

2. ИРЕНА БОГДАНОВИЋ

3. РАДОЈЕ ПАНТОВИЋ

4. ДРАГАН ЖИКИЋ

5. ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ СТОИЛКОВИЋ

6. ВИДОЈЕ АДАМОВИЋ

7. ТАТЈАНА ЖИВКОВИЋ

8. ЗЛАТАН МЕЈЛАНОВИЋ

9. МИЛИЈАНА МАРКОВИЋ

10. ВЛАДАН НОВАКОВИЋ

11. АЛЕКСАНДРА СТОЈАНОВИЋ ЧУЛИНОВИЋ

12. ИВИЦА АНЂЕЛОВИЋ
13. ДЕЈАН НЕСТОРОВИЋ

14. ЈАСМИНА ОРЛОВИЋ

15. БРАНКО ПЕРИЋ
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16. ТИЈАНА ЉУБИСАВЛЈЕВИЋ

17. СЛАВКО ЖУНКЕЈЕВИЋ

18. РАДМИЛА ЗАЈКЕСКОВИЋ

19. ВИОЛЕТА ЈАНКОВИЋ

20. ДРАГАН АНТАНАСКОВИЋ

21. МИЛОМИР МИЛОВАНОВИЋ

22. ЖЕЉКО ЈОЦИЋ

23. ЈАСНА ЋИРИЋ

24. ЗУДИ ЈАГУПОСКИ

25. СВЕТЛАНА АНЂЕЛКОВИЋ

26. ДРАГАН МАРКОВИЋ

27. ПРЕДРАГ БАЛАШЕВИЋ

28. ОЛИВЕРА ЛАЗАРЕВИЋ

29. СРЂАН МАРЈАНОВИЋ

30. ИГОР ЈАНКОВИЋ

31. ГОРАН ГОЛУБОВИЋ

32. БРАНИСЛАВ МИХАЈЛОВИЋ
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33. САША СТАНКОВИЋ

34. МИЛИВОЈЕ ЈАНОШЕВИЋ

35. ЈУГОСЛАВ ЈОВАНОВИЋ
Скупштина образује стална радна тела ради разматрања или решавања питања из своје
надлежности. Радна тела дају мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина и
врше друге послове утврђене пословником Скупштине. Скупштина може имати највише 20
сталних радних тела и 20 повремених радних тела. Радно тело ради на седници којој присуствује
већина чланова радног тела, а одлучује већином гласова присутних чланова. Пословником
Скупштине и посебном одлуком Скупштине утврђује се назив, делокруг, број чланова, дужност
председника, права и дужности чланова и друга питања од значаја за рад сталних радних тела.
Скупштина може образовати и повремена радна тела за разматрање појединих питања из своје
надлежности која не спадају у делокруг сталних радних тела. Одлуком о образовању повременог
радног тела утврђује се његов састав, задаци, начин рада и рок за извршење повереног задатка.
Повремено радно тело престаје са радом подношењем извештаја Скупштини. Председник и
заменик председника сталног или повременог радног тела бира се из реда одборника. Чланови
сталних или повремених радних тела поред одборника могу бити и угледни грађани-стручњаци за
поједине области, чији број не може бити већи од броја одборника у радном телу. Председника,
заменика председника и чланове радног тела бира Скупштина на предлог одборничких група на
начин утврђен пословником Скупштине. Радна тела (број председника, заменика председника и
чланова) морају одражавати одборнички састав Скупштине. Председник, заменик председника и
чланови сталних радних тела бирају се на четири године, јавним гласањем, већином гласова.
Конституисана је Скупштине града Бор, дана 10.4.2018. године
2.3.2. Стална радна тела и комисије
Савет за буџет и финансије разматра предлоге одлуке које се односе на буџет, завршни
рачун, таксе, накнаде, задуживање Града и остала питања у вези са изворним приходима Града,
као и питања у вези финансијских извештаја јавних предузећа о којима одлучује Скупштина.
Савет за сатутарна питања и локалну самоуправу разматра остваривање система
локалне самоуправе у Граду и заузима став у вези мишљења Скупштине града о законима којима
се уређују питања од интереса за локалну самоуправу. Савет разматра и питања везана за
организацију и рад органа Града, остваривања послове државне управе која Република повери
Граду, образовање месних заједница и других облика месних самоуправа као и друга питања из
локалне самоуправе и управе.
Савет за урбанизам, стамбене послове, комуналне делатности и грађевинско
земљиште разматра предлоге одлука и других општих аката, као и друга питања из области
урбанизма, стамбених послова, комуналне делатности саобраћаја и путева и грађевинског
земљишта.
Савет за привреду и приватно предузетништвио разматра предлоге одлука и других
општих аката, као и друга питања из области привреде, пољопривреде и приватног
предузетништва, затим питања у вези подстицања привредног развоја Града, као и питања везана
за робне резерве, а о којима одлучује Скупштина.
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Савет за друштвене делатности разматра предлоге одлука и других општих аката, као и
друга питања из области задовољавања одређених потреба грађана у области од непосредног
интереса: здравства, образовања, културе, физичке културе, друштвене бриге о деци и омладине,
социјалне заштите, а о којима одлучује Скупштина.
Савет за заштиту животне средине разматра предлоге одлука и других општих аката,
као и друга питања из области заштите животне средине и унапређења природе и природних
добара, а о којима одлучује Скупштина.
Комисија за прописе разматра усклађеност предлога одлука и других општих аката која
доноси Скупштина, са Уставом, законом, другим прописима и о томе даје своје мишљење
Скупштини. Комисија разматра општа акта јавних предузећа и служби, на која сагласност даје
Скупштина. Комисија даје одговор уставном суду на предлог, иницијативу и решење о покретању
поступка за оцену уставности, односно законитости одлука и других општих аката које је донела
Скупштина. Комисија утврђује пречишћене текстове одлука и других општих аката Скупштине.
Комисија за информисање, развој и примену информатичке технологије разматра
предлоге одлука и других општих аката, као и друга питања у области јавног информисања и
рационалне примене савремене информатичке технологије у Граду.
Комисија за стамбене односе, у случајевима када је Град закуподавац станова, одлучује
о признавању права на настављање коришћења закупа, затим о замени станова и о другим
питањанима у складу са Законом о становању и општим актима Скупштине која регулишу ову
област.
Комисија за кадровска питања, одликовања и друга јавна признања, предлаже
именовање и разрешење управних и надзорних одбора установа, јавних предузећа ид ругих
организација чији је оснивач Скупштина, школских одбора, предлаже постављења и разрешења
директора установа, јавних предузећа ид ругих организација чији је оснивач Скупштина.
Комисија утврђује предлоге за доделу јавних признања Града.
Административна-мандатна комисија разматра питања рационалног утрошка средстава
намењених за редовну делатност Скупштине и иницира Скупштини, преко овлашћеног
предлагача, обезбеђење средстава за рад Скупштине, њених радних тела, Градоначелникаи
Градског већа. Комисија прати и даје мишљење Скупштини у погледу прописа којим се уређују
статусна питања функционера, права на накнаду и друга питања, у складу са законом, и доноси
појединачна акта о платама и накнадама изабраних и постављених лица у Скупшини. Разматра
питања која се односе на имунитетна права одборника, потврђивање и престанак мандата и
претреса друга питања у вези са мандатом одборника и о томе подноси Скупштини извештај. У
поступку потврђивања мандата одборника Комисија ради на начин утврђен Пословником за рад
Верификационог одбора за потврђибање мандата.
Комисија за представке и предлоге разматра представке и предлоге грађана упућене
или уступљена Скупштини, даје мишљење Скупштини и предлаже надлежним органима мере за
решавање питања садржаних у њима.
Председник Скупштине града Бор
Драган
Жикић,
дипломирани
инжињер
металургије Е- маил: predsednik.so@opstinabor.rs
Телефон: 030/423-980
Секретар Скупштине града Бор
Слободан Баџа , дипломирани правник
Телефон:030-422-330, 060/2727017
Е-маил: sekretar.so@opstinabor.rs

2.3.3. Градоначелник града Б о р
Градоначелника града Бора
Александар
Миликић,
диплoмирани
инжињер
информатике E-mail: predsednik@opstinabor.rs
Телефон: 030/423-980

индустријске
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Факс: 030/427-310
Градоначелника врши извршну функцију у граду. Градоначелника бира Скупштина града
из реда одборника, већином гласова од укупног броја одборника, на предлог једне трећине
одборника.Градоначелника је и преседник градског већа.Градоначелника има заменика, кога из
реда одборника именује и разрешава Скупштина града, који га замењује у случају његове
одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Градоначелника има следећа овлашћења и обавезе:
Градоначелника:
представља и заступа Град;
предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина града;
наредбодавац је за извршење буџета;
усмерава и усклађује рад Градске управе;
оснива Градску службу за инспекцију и ревизију коришћења буџетских средстава (независну
организациону јединицу за интерну ревизију);
даје сагласност на опште акте којима се уређује број и структура запослених у установама
које се финансирају из буџета града и на број и структуру запослених и других лица која
се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета града;
поставља и разрешава помоћнике градоначелник града;
закључује уговоре о прибављању и располагању непокретностима у јавној својини
укључујући и уговоре о прибављању, отуђењу или давању у закуп грађевинског
земљишта у јавној својини по претходно прибављеном мишљењу Градског јавног
правобранилаштва и подноси надлежном органу за упис права на непокретностима захтев
за упис права јавне својине града Бор;
закључује уговор о прибављању и располагању превозних средстава и опреме веће вредности
за потребе органа и организација;
доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, овим статутом или одлуком Скупштине
града;
информише јавност о свом раду;
подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом
државног органа или органа Града онемогућава вршење надлежности Града;
образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
закључује Посебни колективни уговор за јавна предузећа и јавне службе којима је оснивач
Град;
покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта
Републике Србије којим се повређује право на локалну самоуправу;
одлучује о залагању покретних ствари;
одлучује о давању у закуп, односно на коришћење комерцијалних непокретности и за исте
закључује уговоре;
закључује уговоре са јавним предузећима, односно друштвима капитала, која обављају
делатност од општег интереса, о коришћењу ствари у јавној својини која им нису уложена
у капитал, као и уговоре са друштвима капитала и јавним предузећима која не обављају
делатност од општег интереса, о коришћењу непокретности које им нису уложене у
капитал, а које су неопходне за обављање делатности ради које су основани;
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распоређује службене зграде и пословне просторије на коришћење органима и
организацијама града;
закључује уговор о регулисању међусобних права и обавеза насталих по основу
конверзије права коришћења у право својине уз накнаду, или овлашћује друго лице за
закључење тог уговора;
доноси Одлуку о проглашењу ванредне ситуације за територију Града, у складу са
законом;
предлаже Скупштини града постављање и разрешавање начелника, заменика и чланове
штаба за ванредне ситуације;
налаже активирање оспособљених правних лица од значаја за град, на предлог штаба за
ванредне ситуације;
доноси Одлуку о проглашењу Дана жалости у граду;
обавља и друге послове утврђене законом, овим статутом и другим актима града.
Овлашћења и обавезе Градоначелникарегулисана су Законом о локалној самоуправи
(Службени гласник РС“, број 129/07) и Статутом града Бор („Службени лист града“, број 07/08).
Заменик Градоначелника Бора
Бранко Перић,
Е-mail: zamenik.predsedinka@opstinabor.rs
Телефон: 030/423-980
2.3.4. Г р а д с к о в е ћ е
Градско веће чине Градоначелника, заменик Градоначелникаи девет чланова Градског већа,
које бира Скупштина на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја
одборника, на начин утврђен пословником Скупштине.
Кандидате за чланове Градског већа, предлаже канидата за Градоначелника града.
Када одлучује о избору Градоначелника града, Скупштина истовремено одлучује о
избору заменика Градоначелника и чланова Градског већа.
Градоначелника је Преседник градског већа.
Заменик Градоначелника је члан Градског већа по функцији.
Одборнику који буде изабран за члана Градског већа престаје одборнички мандат.
Чланови Градског већа могу бити на сталном раду у Граду, уколико Скупштина тако одлучи.
Градско веће:
предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине;
доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина града не донесе
буџет пре почетка фискалне године;
врши надзор над радом Градске управе, поништава или укида акте Градске управе који нису
у сагласности са законом, Статутом и другим општим актом или одлуком коју доноси
Скупштина;
решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и
установа и других организација у управним стварима из надлежности Града;
стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике;
поставља и разрешава начелника Градске управе;
даје сагласност на акт о унутрашњем уређењу и систематизацији Градске управе;
редовно извештава Скупштину, по сопственој иницијативи или на њен захтев о извршавању
одлука и других аката Скупштине;
одлучује о прибављању и располагању превозних средстава и опреме веће вредности за
потребе органа и организација;
предлаже акт о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у јавној
својини о којима одлучује Скупштина;
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доноси План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама;
утврђује штетe настале од последица елементарних непогода и других несрећа;
доноси План заштите од удеса на територији града;
доноси Пословник о свом раду, на предлог Градоначелника.
Градоначелника представља Градско веће, сазива и води његове седнице.
Чланови Градског већа су:
Бобан Јаношевић,
Љубиша Репеџић,
Данијел Алексић,
Добрица Ђурић,
Тамара Пауновић
Милена Станојковић
Игор Јанковић,
Срећко Здравковић
Организација, начин рада и одлучивања Градског већа, детаљније се утврђује
његовим пословником, у складу са законом и Статутом града.
Надлежност и организација Градског већа града регулисана је Законом о локалној
самоуправи (“Службени гласник РС“, број 129/07) и Статутом града Бор (“Службени лист града“,
број 06/15-пречишћен текст).

2.3.5. ГРАДСКА УПРАВА
За вршење управних послова у оквиру права и дужнсти Града и одређених стручних
послова за потребе Скупштине града, Градоначелника и Градског већа, образује се Градска
управа. Градском управом руководи начелник. Начелник Градске упрaвe прeдстaвљa
Градску упрaву, oргaнизуje и oбeзбeђуje зaкoнитo и eфикaснo oбaвљaњe пoслoвa и oдлучуje
o прaвимa, дужнoстимa и oдгoвoрнoстимa зaпoслeних.
Начелник Градскe упрaвe града Бор је Љубинка Јелић, дипломирани правник.
Градска управа:
припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина, Градоначелника и
Градско веће;
извршава одлуке и друге акте Скупштине, Градоначелникаи Градског већа;
решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана,
предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Града;
обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката
Скупштине;
извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено oпштини;
обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина, Градоначелник и Градско веће;
доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности Града и поверених
послова, Градоначелнику, Градском већу и Скупштини по потреби, а најмање једном
годишње;
води евиденцију о стварима у јавној својини, у складу са законом;
стара се о организовању и извршавању утврђене радне обавезе на територији града;
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планира збрињавање угрожених, пострадалих, избеглих и евакуисаних лица у ванредним
ситуацијама;
организује и спроводи обуку и оспобољавање повереника, заменика поверeника и
јединица цивилне заштите опште намене.
Рад Градске управе је организован по организационим јединицама, којих има 9.У Градској
управи образују се следеће организационе јединице, и то: Одељење за финансије, Одељење за
урбанизам, грађевинске, комуналне,имовинско-правне и стамбене послове, Одељење за
привреду и друштвене делатности, Одељење за управу и опште послове, Одељење за
инспекцијске послове, Одељење пореске администрације, Одељење за планирање и развој,
Служба за скупштинске послове и Кабинет градоначелника.
На дан на дан 10.04.2018. године у радном односу у Градској управи града Бор број
запослених по структури износи: 1 постављено лице, 162 службеника и намештеника на
неодређено време и 1 запослен на одређено време по повећаном обиму посла.
Табела 1. Организационе јединице Градске управе
Ред.бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ОРГАНИЗАЦИЈОНА ЈЕДИНИЦА
Одељење за финансије
Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско – правне и стамбене послове
Одељење за привреду и друштвене делатности
Одељење за управу и опште послове
Одељење за инспекцијксе послове
Одељење пореске администрације
Одељење за планирање и развој
Служба за скупштинске послове
Кабинет председника

2.3.6. Одељење за финансије
Начелник Одељења за финансије је Данијела Јовановић, дипломирани економиста.
Обавља послове који се сврставају у послове буџета града, послове локалног трезора,
послове финансија директних корисника средстава буџета и послове буџетског рачуноводства и
извештавања, а посебно су: сви процедурално прописани послови на припреми буџета, све до
израде нацрта буџета Града; сви процедурално прописани послови на извршењу буџета,
подразумевајући и давање препорука директним корисницима средстава буџета и локалној
власти; финансијско планирање за консолидовани рачун трезора који посебно обухвата анализу
готовинских токова, плана извршења буџета, сервисирање дуга, дефинисање квота преузетих
обавеза и плаћања; управљање готовинским средствима које посебно обухвата управљање
консолидованим рачуном трезора, управљање ликвидношћу, управљање финансијским
средствима; контролу расхода која посебно обухвата преузимање обавеза, проверу пријема
добара и услуга и одобравање плаћања на терет буџетских средстава; управљање дугом; буџетско
рачуноводство и извештавање које обухвата рачуноводствене послове за обраду примања и
плаћања, вођење пословних књига за сва примања и издатке, евиденцију донација и помоћи;
финансијско извештавање пре свега у прописаној форми; рачуноводствену методологију кроз
израду општих и посебних аката; управљање финасијским информационим системом; послове из
области финансија за директне кориснике средстава буџета који обухватају послове израде
предлога финансијског плана, расподеле средстава индиректним корисницима буџетских
средстава у оквиру одобрених апропријација, припреме и комплетирања документације за
извршење финансијског плана, извршавања задатака који се односе на управљање
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имовином државе за коју је одговоран директни корисник; прописивање поступака и процедура
интерне контроле; послове вођења пословних књига и усклађивања са главном књигом трезора и
састављање консолидованих периодичних и годишњих извештаја, као и друге финансијско
материјалне послове за директне кориснике средстава буџета, а за индиректне кориснике,
уколико се то посебно уговори; припрему нацрта и других аката из области финансија и
рачуноводства; послове обрачуна и исплата плата, накнада и других примања запослених и
израду свих извештаја из те области; послове из области јавних набавки за директне кориснике и
за индиректне кориснике са којима се то посебно уговари; усаглашавања општих аката са
прописима који дају овлашћења за доношење општих аката локалној самоуправи; одговорно је за
законитост општих аката чије нацрте припрема, а које доноси Скупштина Града; пружа стручну
помоћ странкама у остваривању права пред Градском управом - из делокруга рада одељења; врши
и друге послове које му наложи начелник Градске управе у оквиру свог делокруга рада.
2.3.7. Одељење за за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене
послове
Начелник Одељења је Радисав Филиповић , дипломирани правник – привремени
Миломир Вељковић, дипломирани инжињер грађевинарства.
Одељење врши послове послове који се односе на: припрему, доношење, евидентирање и
чување планских докумената и урбанистичких планова; издавање потврде о усклађености
урбанистичког пројекта са урбанистичким планом; издавање информације о локацији и
локацијске дозволе; припрему планова за постављање привремених објеката на јавним
површинама; у грађевинској области врши послове који се односе на издавање одобрења за
градњу, пријаву почетка градње, прибављања потребне сагласности, мишљења и решења у име и
за рачун инвеститора о његовом трошку и обезбеђење техничког прегледа и издавање употребне
дозволе; редлагање нацрта аката које доносе органи града из имовинско-правне области, области
урбанизма, грађевинарства и комунално-стамбене области; непосредно спровођење прописа
Скупштине Града у овим областима; доношење решења о рушењу објеката по захтеву странке;
издавање решења за раскопавање улица, Одељење; одређивање јавног грађевинског земљишта,
давање у закуп грађевинског земљишта и престанак права коришћења грађевинског земљишта;
заштиту, очување и евиденцију непокретности града у складу са важећим прописима; управљање,
коришћење и располагање непокретностима града; спровођење поступка експропријације и
комасације; промет земљишта и зграда и друге имовинско-правне поверене послове; продају
станова, обезбеђивање станова за потребе органа града, као и друге послове у складу са законом,
Статутом града и одлукама; припрему нацрте прописа из своје области; односе са скупштином
станара и послове из стамбене области из изворног делокруга града; спровођење управног
поступка за исељење бесправно усљених лица из стамбеног и пословног простора. Одељење
врши и послове државне управе које Република повери граду. Пружа стручну помоћ странкама у
остваривању права пред Градском управом - из делокруга рада Одељења. Врши и друге послове
које му наложи начелник Градске управе у оквиру свог делокруга рада.
2.3.8. Одељење за привреду и друштвене делатности
Начелник Одељења је Наташа Пејчић, дипломирани економиста.
Одељење за привреду и друштвене припрема нацрт плана развоја и стратешке планове
развоја града и прати њихову реализацију; учествује у изради пројеката којима се подстиче
економски развој; врши израду и имплементацију стратешких докумената; врши припрему и
имплементацију пројеката за одабране приоритете града; врши успостављање система
спремности пројектне документације; врши активности на јачању капацитета локалних актера
који се баве развојним питањима; врши друге активности ради промоције Града и привлачења
инвестиција; врши послове који се односе на: задовољавање одређених потреба грађана у области
занатства, туризма, угоститељства и другим привредним областима од интереса за Град; врши
послове праћење цена у
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комуналним и другим делатностима за које је надлежна Град; врши послове који се односе на
робне резерве; врши послове пољопривреде, шумарства и водопривреде и заштите грађана и
материјалних добара од елементарних и других непогода и послове из области одбране; врши
друге послове у области привреде који буду утврђени као послови Града; прати и контролише
превоз путника у линијском саобраћају, контролу продаје карата у линијском саобраћају на
градским и приградским линијама, ван линијски превоз путника (такси превоз), уређује режим и
техничко регулисање саобраћаја и организацију саобраћаја; врши надзор над радом јавних
предузећа и установа чији је оснивач Град; прати доношење планова и програма јавних предузећа
и њихову реализацију; обавља управне и друге послове који се односе на област: образовања,
културе, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје, социјалне, борачке и
инвалидске заштите и информисања; обавља послове који се односе на одржавање везе са
Комесаријатом за избеглице и друге послове који се односе на статус избеглих, прогнаних и
интерно расељених лица; врши послове који се односе на родну равноправност; врши послове
који се односе на заштиту и унапређење животне средине, природе и ваздуха и природних добара
у Граду, заштиту од буке и вибрација, заштиту од јонизирајућих и нејонизирајућих зрачења,
заштиту од опасних и штетних материја на подручју Града
послове припреме и имплементације еколошких акционих планова; обавља послове који се
односе на праћење стања и кретања у установама друштвених делатности из области здравствене
заштите и планирања породице, предшколског, основног и средњег образовања, спорта,
друштвене бриге о деци и омладини, социјалне заштите, ученичког и студентског стандарда и
културе; врши послове који се односе на припаднике националних мањина; обавља стручне и
административне послове за буџетске фондове и друге видове државне помоћи које су у
надлежности Града; припрема нацрте прописа из своје области. Одељење за привреду и
друштвене деларности врши послове и државне управе у областима за које је основано, а које
Република повери Граду. Пружа стручну помоћ странкама у остваривању права пред Градском
управом - из делокруга рада Одељења. Врши и друге послове које му наложи начелник Градске
управе у оквиру свог делокруга рада.
2.3.9. Одељење за управу и опште послове
Заменик начелника Одељења је Новица Марељ, дипломирани инжењер менаџмента
Одељење за управу и опште послове обавља послове који се односе на: унапређење рада и
модернизацију послова Градске управе, примену закона и других прописа о општем управном
поступку у Градској управи; обавештавање грађане о остваривању њихових права у Градској
управи; за Скупштину Града, Градоначелника, Градску управу и Градско правобранилаштво, све
или поједине послове који се односе на: вођење персоналне евиденције и стручне послове у вези
са радним односима; организацију рада писарнице, организацију и координацију рада Градског
услужног центра, коришћење биротехничких и других средстава и опреме, информатике и АОП
за потребе органа града; безбедност и заштиту здравља запослених и на заштиту од пожара;
коришћење
одржавање зграда и простора и обезбеђење других услова рада за Градску управу; спровођење
поступака јавне набавке и набавке за потребе Скупштине Града, Градоначелника, Градског већа и
Градске управе; обезбеђивање рационалног коришћења пословног простора; превоз моторним
возилима и друге сервисне услуге; доставу грађанима путем курирске службе; вођења бирачких
спискова; решавање у управном поступку, ако прописима није одређено који је орган управе
стварно надлежан за решавање у одређеној управној ствари. За извршавање одређених послова из
изворне надлежности града, као и поверених послова државне управе и стварање услова да се ти
послови обављају ефикасније и ближе месту становања и рада грађана на територији насељених
места образују се месне канцеларије.
Месне канцеларије се образују за следећа подручја:
Месна канцеларија Брестовац, за насељено место Брестовац;
Месна канцеларија Бучје, за насељено место Бучје;
Месна канцеларија Горњане, за насељено место Горњане;
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Месна канцеларија Доња Бела Река, за насељено место Доња Бела Река;
Месна канцеларија Злот, за насељено место Злот;
Месна канцеларија Кривељ, за насељено место Кривељ;
Месна канцеларија Лука, за насељено место Лука и Топла;
Месна канцеларија Метовница, за насељено место Метовница;
Месна канцеларија Оштрељ, за насељено место Оштрељ;
Месна канцеларија Слатина, за насељено место Слатина;
Месна канцеларија Танда, за насељено место Танда;
Месна канцеларија Шарбановац, за насељено место Шарбановац.
Послови месне канцеларије за град Бор обављају се у седишту Градске управе.Месна
канцеларија врши послове који се односе на лична стања грађана, вођења матичних књига,
издавања бирачких спискова, оверу пописа, преписа и рукописа, обавља административнотехнничке и друге послове око зборова грађана које организује Градоначелника или председник
Скупштине града и др.
месним канцеларијама могу се обављати одређени послови за друге органе, организације и
установе на основу уговора који закључује Градоначелника са представником органа,
организација и установа за које обављају послове. Месне канцеларије могу вршити
административне послове за сеоске месне заједнице у Граду, које немају секретара месне
заједнице, на основу решења начелника Градске управе. Месне канцеларије врше одређене
послове за потребе месне заједнице које им на основу договора са саветом месне заједнице
повери Скупштина Града. Врши и друге послове које му наложи начелник Градске управе у
оквиру свог делокруга рада.

2.3.10. Одељење за инспекцијске послове
Начелник Одељења је Слободан Стоичевски, дипломирани инжињер машинства
Одељење за инспекцијске послове обавља послове који се односе на: послове комуналне,
саобраћајне, грађевинске, инспекције заштите животне средине, просветне инспекције,
буџетске инспекције, као и послове других инспекција које Република повери Граду;
припремање нацрте прописа из своје области; спровођење поступака исељења бесправно
усељених лица у станове и заједничке просторије у складу са законом, као и проверу
законитог коришћења станова и заједничких просторија и обавештавање надлежних органана
о утврђеном стању; спровођење извршног поступка за Градску управу; рушење бесправних
објеката; наплату трошкова извршења
принудног извршења инспектора и осталих извршних решења Градске управе. Пружа
стручну помоћ странкама у остваривању права пред Градском управом - из делокруга рада
Одељења. Врши и друге послове које му наложи начелник Градске управе у оквиру свог
делокруга рада.

2.3.11. Одељење пореске администрације
Начелник Одељења је Милена Стројић, дипломирани правник.
Одељењу пореске администрације извршавају се послови у вези изворних прихода
јединице локалне самоуправе, и то: пријем, обрада, контрола и унос података из пореских
пријава; утврђивање решењем обавеза по основу локалних јавних прихода за које није
прописано да их сам порески обвезник утврђује (самоопорезивање); евидентирања утврђене
пореске обавезе
пореском књиговодству локалне пореске администрације у складу са прописима; књижење
извршених уплата по основу локалних јавних прихода; послови канцеларијске и теренске
пореске
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контроле законитости и правилности испуњавања пореске обавезе које се утврђују решењем
локалне пореске администрације; послови обезбеђења наплате пореске обавезе; послови
редовне
принудне наплате, одлагања плаћања пореског дуга; послови обрачунавања камата и
принудне наплате доприноса за уређење грађевинског земљишта; послови принудне наплате
посреског дуга по основу дуга за накнаду за коришћење грађевинског земљишта; покретања
поступка стечаја; подношење захтева за покретање пореског прекршајног поступка;
достављање извештаја са доказима Пореској полицији када постоје основи сумње да је
извршено пореско кривично дело; послови првостепеног поступка по изјављеним жалбама
пореских обвезника; вођење поновног поступка по поништеним управним актима; послови
пружања правне помоћи надлежним организационим јединицама Пореске управе и другим
пореским одељењима локалне пореске администрације; послови вођења јединственог
пореског књиговодства за дефинисање, класификацију и номенклатуру кодирања података и
технику обраде у складу са јединственим инфорамционим системом за локалне јавне приходе,
послови примене методолошких упутстава за једнообразну примену прописа из области
локалних јавних прихода, послови чувања службене тајне у пореском поступку, послови у
вези повраћаја више или погрешно наплаћених локалних јавних прихода и споредних
пореских давања, послови давања бесплатних информација о пореским прописима из којих
произилази пореска обавеза по основу локалних јавних прихода (сервис пореских обвезника),
послови у вези продужења рока за подношење пореских пријава; послови издавања уверења и
потврда у вези локалних јавних прихода; послови извештавања локалне самоуправе и Пореске
управе у вези локалних јавних прихода и други послови из делокруга локалне пореске
администрације. Пружа стручну помоћ странкама у остваривању права пред Градском
управом – из делокруга рада Одељења. Врши и друге послове које му наложи начелник
Градске управе у оквиру свог делокруга рада.
2.3.12. Одељење за планирање и развој
Начелник Одељења је Бобан Јаношевић, дипломирани инжењер машинства.
Одељење за планирање и развој обавља послове који се односе на: израду нацрта планова
развоја града; израду нацрта средњорочних и годишњих планова уређења грађевинског
земљишта; израду нацрта програма отуђења и давања у закуп неизграђеног грађевинског
земљишта у јавној својини; на припрему елабората о заједничком припремању, односно
опремању грађевинског земљишта; утврђивање и обрачунавање износа доприноса за уређење
грађевинског земљишта; доставу документације и изјашњења у вези са принудном наплатом
пореског дуга по основу дуга за накнаду за коришћење грађевинског земљишта и доприноса за
уређење грађевинског земљишта; израду предмера и предрачуна за планирање потреба органа
Града, индиректних корисника и за потребе спровођења јавних набавки; праћење спровођења
уговора закључених по Закону о јавним набавкама од стране органа Града и других индиректних
корисника; учествовање у контроли спровођења уговора о поверавању обављања комуналних
делатности; вршење стручног надзора за потребе органа Града и других индиректних корисника;
учествовање у спровођењу јавних набавки; учествовање у изради стретегија и стратешких
планова Града; учествовање у изради пројеката којима се подстиче економски развој; израду и
имплементацију стратешких докумената; припрему и имплементацију пројеката за одабране
приоритете града; успостављање система спремности пројектне документације; активности на
јачању капацитета локалних актера који се баве развојним питањима; друге активности ради
промоције града и привлачења инвестиција. Врши и друге послове које му наложи начелник
Градске управе у оквиру свог делокруга рада.
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2.3.13. Служба за скупштинске послове
Тренутно нема начелника.
Служба за скупштинске послове обавља послове који се односе на: стручне и организационе
послове за Скупштину Града и Градско веће и њихових радних тела, Градоначелника и радних
тела која он образује (именује), а који се односе на припрему седница и обраду аката усвојених на
седницама, архивирање, чување изворних докумената, израду записника и вођење евиденције о
одржаним седницама, представкама и притужбама грађана, избору, именовањима и
одликовањима; давање правних мишљења и обављање нормативно-правних послова за потребе
председника Скупштине и одборнике, Градоначелника и Градског већа, а који нису у
надлежности одељења Градске управе, као и у вези са другим питањима функционисања система
локалне самоуправе у Граду, укључујући и послове за месне заједнице; врши стручне и
организационе послове у области информисања за Скупштину, Градоначелника, Градско веће и
Градску управу, о ставовима и мишљењима која се износе у јавност поводом донетих градских
аката, информисање одборника у Скупштини; обезбеђивање услова за рад акредитованих
новинара у Скупштини; информативно - пропагандну активност и друге стручне послове у
области информисања; врши припремне активности ради промоције Града и привлачења
инвестиција; врши послове израде програма за аутоматску обраду података; обавља и послове
протокола за потребе органа Града и Градске управе; обавља послове умножавања материјала за
потребе органа Града. Пружа стручну помоћ странкама у остваривању права пред Градском
управом - из делокруга рада службе. Врши и друге послове које му наложи начелник Градске
управе у оквиру свог делокруга рада.
2.3.14. Кабинет градоначелник
Шеф кабинета је Наташа Николовски Смиљковић, дипломирани инжењер за
индустријски менаџмент.
Кабинет Градоначелника врши стручне, саветодавне, организационе и административнотехничке послове који се односе на: остваривање надлежности и овлашћења градоначелника,
заменика градоначелника и Градског већа; припрему за радне и друге састанке градоначелника,
заменика градоначелника и Градског већа; праћење активности на реализацији утврђених обавеза
од стране Скупштине Града; послове интерне контроле; координирање активности на
остваривању јавности рада органа Града; пријем странака, распоређивање аката и предмета и
сређивање документације који се односе на градоначелника, заменика градоначелника и Градског
већа; послове везане за представке и притужбе грађана; сарадњу са медијима; учествовање у
изради и уређивању гласила Града, информатора Града и других информативно-пропагандних
материјала у Граду; припрему и ажурирање Интернет сајта Града.
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ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА СКУПШТИНА ГРАДА
Председник Скупштине града
Драган Жикић
Дипломирани инжењер металургије
тел: 030/423-980
фах: 030/423-310
e-mail: sobor@opstinabor.rs
Председник Скупштине организује рад Скупштине града, сазива и председава њеним
седницама, остварује сарадњу са председником Града и Опским већем, стара се о остваривању
јавности рада, потписује акта која Скупштина града доноси и обавља друге послове утврђене
законом, Статутом и Пословником Скупштине града.
Секретар Скупштине града
Слободан Баџа
Дипломирани правник
тел: 030/422-330
фах: 030/423-179
e-mail: sekretar@opstinabor.rs
Скупштина града има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са
сазивања и одржавања седница Скупштине и њених радних тела и руководи административним
пословима везаним за њихов рад.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Александар Миликић
Дипломирани инжењер индустријске информатике
тел: 030/423-980
фах: 030/423-310
e-mail: predsednik@opstinabor.rs
Градоначелника:
Представља и заступа Град;
Предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина Града;
Наредбодавац је за извршење буџета;
Оснива Градску службу за инспекцију и ревизију коришћења буџетских средстава;
Даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у установама које се
финансирају из буџета Града и на број и структуру запослених и других лица која се ангажују на
остваривању програма или дела програма корисника буџета Града;
Одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора давању на коришћење,
односно у закуп и стављању хипотеке на непокретности које користе органи Града, уз сагласност
Дирекције за имовину Републике Србије;
Усмерава и усклађује рад Градске управе;
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Доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, Статутом или одлуком Скупштине
града;
Информише јавност о свом раду;
Подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом
државног органа или органа Града онемогућава вршење надлежности Града;
Образује стручна саветодавна и друга радна тела за поједине послове из своје
надлежности;
Врши и друге послове утврђене Статутом и другим актима Града.
Заменик Градоначелника
тел:030/423-980
фах 030/423-310
e-mail: predsednik@opstinabor.rs
Градоначелника има заменика који га замењује у случају његове одсутности и
спречености да обавља своју дужност.

НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Љубинка Јелић
Дипломирани правник
тел. 030/423-179
фах 030/423-179
e-mail: nacelnik.оu@opstinabor.rs
Начелник Градске упрaвe прeдстaвљa Градску упрaву, oргaнизуje и oбeзбeђуje зaкoнитo и
eфикaснo oбaвљaњe пoслoвa и oдлучуje o прaвимa, дужнoстимa и oдгoвoрнoстимa зaпoслeних.
Начелник Градске управе може имати заменика који га замењује у случају његове
одсутности
спречености да обавља своју дужност. Заменик начелника Градске управе се поставља на исти
начин у под истим условима као начелник.
Начелник Градске управе:
Представља и заступа Градску управу;
Организује и усмерава рад Градске управе и одговара за њен рад
Располаже средствима Градске управе
Припрема акт о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних задатака
Градске управе,
У складу са законом доноси опште акте о радним односима, дисциплинској и материјалној
одговорности запослених, плати и другим накнадама запослених, оцењивању резултата
рада запослених и друга акта у складу са законом и Статутом града Бор,
Распоређује и разрешава руководиоце одељења,
Распоређује и разрешава шефове одсека и служби,
Решава о правима и обавезама из радно-правних односа постављених и запослених у
Градској управи у складу са законом,
Решава сукоб надлежности између основних и унутрашњих организационих јединица
Градске управе,
Подноси извештај о раду Градске управе Скупштини града, Градском већу и
градоначелнику,
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Врши и друге послове у складу са законом, Статутом града Бор и другим општим актима
Скупштине града и градоначелника.
НАПОМЕНА: Прописи које у свом раду примењују функционери града Бор наведени су у делу
8.
ПРОПИСИ
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ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА
Органи града у свом раду у погледу правила у вези са јавношћу рада примењују поред
законских прописа за поједине области и Статут Града. Статутом града је прописано да је рад
органа града јаван, а да се јавност рада обезбеђује:
издавањем билтена, информатора, сарадњом са медијима, директним преносом
седница СО Бор, презентовањем одлука и других аката јавности и
постављањем интернет презентације,

организовањем јавних расправа у складу са законом и Статутом.
Органи града своје опште акте објављују у “Службеном листу града Бор“ који припрема и
издаје Градска управа и објављује га на веб-сајту града на адреси: www.opstinabor.rs.
Све седнице Скупштине града, њених радних тела и Градског већа су јавне. Скупштина
града може одлучити да седница Скупштине не буде јавна због разлога безбедности и одбране
земље и других посебно оправданих разлога, који се константују пре утврђивања дневног реда.
Органи града у поступцима по захтевима грађана за приступ информацијама од јавног
значаја, непосредно примењује Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја
(“Сл.гласник РС” бр. 120/04, 54/2007 и 104/2009).
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СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
Све информације којима располажу органи Града а које су настале у раду или у вези
са радом органа Града се стављају на увид тражиоцу информације.
Тражиоцу информације ставља се на увид докуменат који садржи тражену
информацију или копија документа у складу са одредбама Закона.
У извештајном периоду поднето је укупно 7 захтева и исти су решени у року.
Табела 2. Списак најчешће тражених информација од јавног значаја
Ред. бр.

Тражилац информације Број поднетих
захтева

Број усвојених

Број одбачених

захтева

захтева

1

Грађани

19

18

2

Медији

2

2

23

23

Невладине организације и др.
3
удружења грађана
4

Политичке странке

/

/

5

Органи власти

/

/

6

Остали

1

1

Укупно

45

44

30

6. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА
1.Надлежности Органа Града
Опис надлежности

органа

Града наведени су у одељку

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА.
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ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА
Сви органи Града поступају у складу и на основу овлашћења датих у прописима
наведеним у одељку 8. НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА.
Обавезе органи града извршавају на начин прописан конкретним прописом и то:
доношењем општих аката или појединачним поступањем у поступку о остваривању права или
обавеза грађана или правних лица.
Начин поступања у карактеристичним случајевима наведен је у одељку10. ПОСТУПАК ЗА
РЕШАВАЊЕ ЗАХТЕВА.
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НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА
СКУПШТИНА ГРАДА
Скупштина града у свом раду поред законских прописа примењује и акте којима се
регулише рад Скупштине града и то:
Статут града Бор (“Службени лист града Бор“ бр: 6/15-пречишћен текст),

Пословник о раду Скупштине града Бор („Службени лист града Бор “ бр:4/2008)
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Пословник о раду Градског већа града Бор (“Службени лист града Бор'' бр:
4/2008)
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Градоначелника као овлашћени предлагач аката која се доносе на
седницама Скупштине града у свом раду примењује све акте које је донела
Скупштина града.











4. ГРАДСКА УПРАВА
Закон о агенцији за борбу против корупције ("Сл. гласник РС", бр. 97/2008 и 53/2010)
Закон о агенцији за приватизацију ("Сл. гласник РС", бр. 38/2001, 135/2004 и 30/2010)
Закон о агенцији за привредне регистре ("Сл. гласник РС", бр. 55/2004 и 111/2009)
Закон о амбалажи и амбалажном отпаду ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009)
Закон о безбедности хране ("Сл. гласник РС", бр. 41/2009)
Закон о безбедности и здрављу на раду ("Сл. гласник РС", бр. 101/2005)
Закон о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. гласник РС", бр. 41/2009 и
53/2010)
Закон о библиотечкој делатности ("Сл. гласник РС", бр. 34/94 и 101/2005 - др. закон)
Закон о биоцидним производима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009 и 88/2010)
Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009 и 73/2010)
Закон о ценама ("Сл. гласник РС", бр. 79/2005)
Закон о црквама и верским заједницама ("Сл. гласник СР", бр. 36/2006)
Закон о добробити животиња ("Сл. гласник РС", бр. 41/2009)
Закон о донацијама и хуманитарној помоћи ("Сл. лист СРЈ", бр. 53/2001, 61/2001 - испр. и
36/2002 и "Сл. гласник РС", бр. 101/2005 - др. закон)
Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Сл. гласник РС", бр. 84/2004,
61/2005, 62/2006 и 5/2009)
Закон о друштвеној бризи о деци ("Сл. гласник РС", бр. 49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 28/94,
47/94, 48/94, 25/96, 29/2001, 16/2002 - др. закон, 62/2003 - др. закон, 64/2003 - испр. др.
закона,
101/2005 - др. закон и 18/2010 - др. закон)
Закон о држављанству републике Србије ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004 и 90/2007) Закон о државним и другим празницима у републици србији ("Сл. гласник РС", бр.
43/2001 и
101/2007)
Закон о државним службеницима ("Сл. гласник РС", бр. 79/2005, 81/2005 - испр., 83/2005 -
испр., 64/2007, 67/2007 - испр., 116/2008 и 104/2009)
Закон о државној управи ("Сл. гласник РС", бр. 79/2005 и 101/2007)
Закон о државном печату републике србије ("Сл. гласник РС", бр. 101/2007) -Закон о
државном премеру и катастру ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009 и 18/2010)
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Закон о експропријацији ("Сл. гласник РС", бр. 53/95 и "Сл. лист СРЈ", бр. 16/2001 - одлука
СУС и "Сл. гласник РС", бр. 20/2009)
Закон о електронским комуникацијама ("Сл. гласник РС", бр. 44/2010) -Закон о електронском
документу ("Сл. гласник РС", бр. 51/2009) -Закон о електронском потпису ("Сл. гласник
РС", бр. 135/2004) -Закон о енергетици ("Сл. гласник РС", бр. 84/2004)
Закон
о етанолу ("Сл. гласник РС", бр. 41/2009)

Закон о евиденцијама у области рада ("Сл. лист СРЈ", бр. 46/96 и "Сл. гласник РС", бр.
101/2005 - др. закон и 36/2009 - др. закон)

Закон о евиденцијама у области здравства ("Сл. лист СРЈ", бр. 12/98 и 37/2002 и "Сл. гласник
РС", бр. 101/2005 - др. закон)

Закон
о финансијској подршци породици са децом ("Сл. гласник РС", бр. 16/2002, 115/2005 и

107/2009)
Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006)

Закон о финансирању политичких странака ("Сл. лист СРЈ", бр. 73/2000 и "Сл. гласник РС", бр.
 72/2003 - др. закон и 75/2003 - испр. др. закона)
Закон о финансирању политичких странака ("Сл. гласник РС", бр. 72/2003, 75/2003 -
испр., 60/2009 - одлука УС и 97/2008)
Закон о финансирању удружења бораца ослободилачких ратова србије ("Сл. гласник РС", бр.
21/90)
Закон о флуорисању воде за пиће ("Сл. гласник РС", бр. 35/94, 38/94 - испр., 25/96 и
101/2005 - др. закон)
Закон о фонду за заштиту животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009)
Закон о геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", бр. 44/95 и 101/2005 - др. закон)
Закон о гробљима и гробовима бораца у иностранству ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/73 и 29/76 и "Сл.
 лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља)
Закон о хемикалијама ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009 и 88/2010)
Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине ("Сл.
 гласник РС", бр. 135/2004)
Закон о избеглицама ("Сл. гласник РС", бр. 18/92, "Сл. лист СРЈ", бр. 42/2002 - одлука СУС и
 "Сл. гласник РС", бр. 30/2010)
Закон о избору народних посланика ("Сл. гласник РС", бр. 35/2000, 57/2003 - одлука УСРС,
72/2003 - др. закон, 75/2003 - испр. др. закона, 18/2004, 101/2005 - др. закон,
Закон о избору председника републике ("Сл. гласник РС", бр. 111/2007 и 104/2009 - др. закон)
Закон о изгледу и употреби грба, заставе и химне републике србије ("Сл. гласник РС", бр.
36/2009)
Закон
о извршном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 125/2004) -Закон о јавним набавкама ("Сл.

гласник РС", бр. 116/2008)
Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Сл.
 гласник РС", бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 - испр. и 123/2007 - др. закон)
Закон о јавним путевима ("Сл. гласник РС", бр. 101/2005 и 123/2007) -Закон о јавним
 скијалиштима ("Сл. гласник РС", бр. 46/2006)
Закон о јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 42/91, 71/94, 79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр.
 др. закона и 83/2005 - испр. др. закона)
Закон о јединственом бирачком списку ("Сл. гласник РС", бр. 104/2009)
Закон о јединственом матичном броју грађана ("Сл. гласник СРС", бр. 53/78, 5/83, 24/85 и 6/89 и
 "Сл. гласник РС", бр. 53/93, 67/93, 48/94 и 101/2005 - др. закон)
Закон о класификацији делатности ("Сл. гласник РС", бр. 104/2009) -Закон о комуналним
 делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 16/97 и 42/98) - Закон о култури ("Сл. гласник РС", бр.
72/2009)
Закон о културним добрима ("Сл. гласник РС", бр. 71/94)
Закон о локалним изборима ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007 и 34/2010 - одлука УС)
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Закон о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007)
Закон о матичним књигама ("Сл. гласник РС", бр. 20/2009)
Закон о међународном превозу у друмском саобраћају ("Сл. лист СРЈ", бр. 60/98, 5/99 - испр.,
44/99, 74/99 и 4/2000 - испр. и "Сл. гласник РС", бр. 101/2005 и 101/2005 - др. закон и 18/2010)
Закон о министарствима ("Сл. гласник РС", бр. 65/2008, 36/2009 - др. закон и 73/2010 - др.
закон)
Закон о националним парковима ("Сл. гласник РС", бр. 39/93, 44/93 - испр., 53/93, 67/93,
48/94, 101/2005 - др. закон и 36/2009 - др. закон)
Закон о националним саветима националних мањина ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009)
Закон о начину и условима признавања права и враћању земљишта које је прешло у
друштвену својину по основу пољопривредног земљишног фонда и конфискацијом због
неизвршених обавеза из обавезног откупа пољопривредних производа ("Сл. гласник РС", бр.
18/91, 20/92 и
42/98)
Закон о наслеђивању ("Сл. гласник РС", бр. 46/95 и 101/2003 - одлука УСРС)
Закон о објављивању закона и других прописа и општих аката и о издавању "Службеног
гласника Републике Србије" ("Сл. гласник РС", бр. 72/91, "Сл. лист СРЈ", бр. 11/93 - одлука
СУС и "Сл. гласник РС", бр. 30/2010)
Закон о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и
57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља) -Закон о
одбрани ("Сл.
гласник РС", бр. 116/2007, 88/2009, 88/2009 - др. закон и 104/2009 - др. закон)
Закон о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији ("Сл.
гласник РС", бр. 104/2009)
Закон о одржавању стамбених зграда ("Сл. гласник РС", бр. 44/95, 46/98, 1/2001 - одлука
УСРС и
101/2005 - др. закон)
Закон о оглашавању ("Сл. гласник РС", бр. 79/2005)
Закон о окупљању грађана ("Сл. гласник РС", бр. 51/92, 53/93, 67/93 и 48/94, "Сл. лист СРЈ",
бр. 21/2001 - одлука СУС и "Сл. гласник РС", бр. 101/2005 - др. закон)
Закон о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/2001 и "Сл. гласник РС",
бр.
30/2010)
Закон о општој безбедности производа ("Сл. гласник РС", бр. 41/2009)
Закон о основама безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 50/88, 63/88 испр., 80/89, 29/90 и 11/91 и "Сл. лист СРЈ", бр. 34/92, 13/93 - одлука СУС, 24/94, 41/94, 28/96
и 3/2002 и "Сл. гласник РС", бр. 101/2005 - др. закон и 41/2009 - др. закон)
Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009) -Закон о
основама својинскоправних односа ("Сл. лист СФРЈ", бр. 6/80 и 36/90, "Сл. лист СРЈ", бр.
29/96 и "Сл. гласник РС", бр. 115/2005 - др. закон)
Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца ("Сл. лист СРЈ",
бр. 24/98, 29/98 - испр. и 25/2000 - одлука СУС и "Сл. гласник РС", бр. 101/2005 - др. закон и
111/2009 - др. закон)
Закон о основној школи ("Сл. гласник РС", бр. 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 66/94 - одлука УСРС,
22/2002, 62/2003 - др. закон, 64/2003 - испр. др. закона, 101/2005 - др. закон и 72/2009 - др.
закон)
Закон о оверавању потписа, рукописа и преписа ("Сл. гласник РС", бр. 39/93) -Закон о
парничном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 125/2004 и 111/2009) -Закон о печату државних и
других органа
("Сл. гласник РС", бр. 101/2007)
Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. и 64/2010 одлука УС)
бр. 62/2006,
Закон о платама државних службеника и намештеника ("Сл. гласник РС",
63/2006 - испр., 115/2006 - испр. и 101/2007)
Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 34/2001,
62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона и 116/2008 - др. закони)
Закон о платном промету ("Сл. лист СРЈ", бр. 3/2002 и 5/2003 и "Сл. гласник РС", бр. 43/2004,
62/2006 и 111/2009 - др. закон)
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Закон о подстицању грађевинске индустрије републике србије у условима економске кризе
("Сл. гласник РС", бр. 45/2010)
Закон о политичким странкама ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009)
Закон о пољопривреди и руралном развоју ("Сл. гласник РС", бр. 41/2009)
Закон о пољопривредном земљишту ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон
и
41/2009)
Закон о попису пољопривреде 2011. године ("Сл. гласник РС", бр. 104/2009)
Закон о попису становништва, домаћинстава и станова 2011. године ("Сл. гласник РС",
бр.
104/2009)
Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл. гласник РС", бр. 80/2002,
 84/2002 -
испр., 23/2003 - испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - др. закон, 62/2006 - др. закон,
 63/2006 - испр. др. закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - др. закон и 53/2010)
Закон о порезима на имовину ("Сл. гласник РС", бр. 26/2001, "Сл. лист СРЈ", бр. 42/2002  одлука СУС и "Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 61/2007 и 5/2009)
Закон о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица ("Сл. гласник СРС",
 бр. 54/89 и "Сл. гласник РС", бр. 137/2004)
Закон о правима цивилних инвалида рата ("Сл. гласник РС", бр. 52/96)
 Закон о пребивалишту и боравишту грађана ("Сл. гласник СРС", бр. 42/77- пречишћен текст,
24/85, 6/89 и 25/89 и "Сл. гласник РС", бр. 53/93, 67/93, 48/94 и 101/2005 - др. закон)
Закон о предшколском васпитању и образовању ("Сл. гласник РС", бр. 18/2010) -Закон о
предузећима ("Сл. лист СРЈ", бр. 29/96, 33/96 - испр., 29/97, 59/98, 74/99, 9/2001 - одлука СУС
и 36/2002 и "Сл. гласник РС", бр. 125/2004 - др. закон)
Закон о прекршајима ("Сл. гласник РС", бр. 101/2005, 116/2008 и 111/2009)
 Закон о претварању друштвене својине на пољопривредном земљишту у друге облике својине
 ("Сл. гласник РС", бр. 49/92, 54/96 и 62/2006 - др. закон)
Закон о превозу опасних материја ("Сл. лист СФРЈ", бр. 27/90 и 45/90 - испр., "Сл. лист СРЈ",
 бр. 24/94, 28/96 - др. закон и 68/2002 и "Сл. гласник РС", бр. 36/2009 - др. Закон
Закон о превозу у друмском саобраћају ("Сл. гласник РС", бр. 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005
и
 62/2006)
Закон о приватним предузетницима ("Сл. гласник СРС", бр. 54/89 и 9/90 и "Сл. гласник РС",
 бр. 19/91, 46/91, 31/93 - одлука УСРС, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 35/2002, 101/2005 -
др. закон, 55/2004 - др. закон и 61/2005 - др. закон) -Закон о привредним друштвима ("Сл.
гласник РС", бр. 125/2004)
 Закон о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004 и 36/2009)
Закон о промету непокретности ("Сл. гласник РС", бр. 42/98 и 111/2009)
 Закон о просторном плану републике србије од 2010. до 2020. године ("Сл. гласник РС", бр.
88/2010)
Закон о рачуноводству и ревизији ("Сл. гласник РС", бр. 46/2006 и 111/2009)
Закон о радним односима у државним органима ("Сл. гласник РС", бр. 48/91, 66/91, 44/98 - др.
закон*, 49/99 - др. закон**, 34/2001 - др. закон***, 39/2002, 49/2005 - одлука УСРС, 79/2005  др.
закон, 81/2005 - испр. др. закона и 83/2005 - испр. др. закона) -Закон о раду ("Сл. гласник РС",
бр. 24/2005, 61/2005 и 54/2009)
 Закон о равноправности полова ("Сл. гласник РС", бр. 104/2009)
Закон о референдуму и народној иницијативи ("Сл. гласник РС", бр. 48/94 и 11/98) -Закон о
 регионалном развоју ("Сл. гласник РС", бр. 51/2009 и 30/2010)
Закон о регистрацији привредних субјеката ("Сл. гласник РС", бр. 55/2004, 61/2005 и 111/2009
 - др. закони)
Закон о републичким административним таксама ("Сл. гласник РС", бр. 43/2003, 51/2003 испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009 и 54/2009)
Закон о решавању сукоба закона и надлежности у статусним, породичним и наследним
односима
("Сл. лист СФРЈ", бр. 9/79 и 20/90, "Сл. лист СРЈ", бр. 46/96 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 Уставна повеља)
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Закон о робним резервама ("Сл. гласник РС", бр. 18/92)
Закон о рударству ("Сл. гласник РС", бр. 44/95, 101/2005 - др. закон, 85/2005 - др. закон,
34/2006 и
104/2009)
Закон о сахрањивању и гробљима ("Сл. гласник СРС", бр. 20/77, 24/85 и 6/89 и "Сл. гласник
РС",
бр. 53/93, 67/93, 48/94 и 101/2005 - др. закон)
Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник РС", бр.
120/2004,
54/2007, 104/2009 и 36/2010)
Закон о службеној употреби језика и писама ("Сл. гласник РС", бр. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94,
101/2005 - др. закон и 30/2010)
Закон о социјалном становању ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009) -Закон о спорту ("Сл. гласник
РС",
бр. 52/96 и 101/2005 - др. закон)
Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом ("Сл. гласник РС", бр. 33/2006)
Закон о спречавању злостављања на раду ("Сл. гласник РС", бр. 36/2010)
Закон о средњој школи ("Сл. гласник РС", бр. 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 24/96, 23/2002,
25/2002 -
испр., 62/2003 - др. закон, 64/2003 - испр. др. закона и 101/2005 - др. закон и 72/2009 - др.
закон)
Закон о средствима у својини републике србије ("Сл. гласник РС", бр. 53/95, 3/96 - испр.,
54/96, 32/97 и 101/2005 - др. закон)
Закон о становању ("Сл. гласник РС", бр. 50/92, 76/92, 84/92 - испр., 33/93, 53/93, 67/93, 46/94,
47/94 - испр., 48/94, 44/95 - др. закон, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001 и 101/2005 - др. закон)
Закон о странцима ("Сл. гласник РС", бр. 97/2008)
Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004 и
88/2010)
Закон о штрајку ("Сл. лист СРЈ", бр. 29/96 и "Сл. гласник РС", бр. 101/2005 - др. закон)
Закон о шумама ("Сл. гласник РС", бр. 30/2010)
Закон о тајности података ("Сл. гласник РС", бр. 104/2009)
Закон о телекомуникацијама ("Сл. гласник РС", бр. 44/2003, 36/2006, 50/2009 - одлука УС и
44/2010 - др. закон)
Закон о територијалној организацији републике србије ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007)
Закон о транспорту опасног терета ("Сл. гласник РС", бр. 88/2010) -Закон о туризму ("Сл.
гласник РС", бр. 36/2009 и 88/2010)
Закон о ученичком и студентском стандарду ("Сл. гласник РС", бр. 18/2010) -Закон о
удружењима ("Сл. гласник РС", бр. 51/2009)
Закон о удруживању грађана у удружења, друштвене организације и политичке организације
које се оснивају за територију социјалистичке федеративне републике југославије ("Сл. лист
СФРЈ",
бр. 42/90, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/93, 31/93, 41/93, 50/93, 24/94, 28/96 и 73/2000 - др. закон и
"Сл.
гласник РС", бр. 36/2009 - др. закон и 51/2009- др. закон)
Закон о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009 и 88/2010) -Закон о управним
споровима ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009)
Закон о уређењу и одржавању гробља бораца ("Сл. гласник СРС", бр. 22/64, 51/71 и 11/76)
Закон о ванпарничном поступку ("Сл. гласник СРС", бр. 25/82 и 48/88 и "Сл. гласник РС", бр.
46/95 - др. закон и 18/2005 - др. закон)
Закон о ванредним ситуацијама ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009) -Закон о водама ("Сл.
гласник РС", бр. 30/2010)
Закон о водама ("Сл. гласник РС", бр. 46/91, 53/93, 67/93, 48/94, 54/96, 101/2005 - др. закон и
30/2010 - др. закон)Закон о враћању (реституцији) имовине црквама и верским заједницама
("Сл. гласник РС", бр. 46/2006)
Закон о враћању утрина и пашњака селима на коришћење ("Сл. гласник РС", бр. 16/92)
Закон о забрани дискриминације ("Сл. гласник РС", бр. 22/2009)
Закон о задругама ("Сл. гласник СРС", бр. 57/89 и "Сл. гласник РС", бр. 67/93, 46/95 и
101/2005 - др. закон)
Закон о задужбинама и фондацијама ("Сл. гласник РС", бр. 88/2010)
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Закон о задужбинама, фондацијама и фондовима ("Сл. гласник СРС", бр. 59/89 и "Сл. гласник
РС", бр. 88/2010 - др. закон)
Закон о заштити од буке у животној средини ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009 и 88/2010)
Закон о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности ("Сл. гласник РС",
бр. 36/2009)
Закон о заштити од нејонизујућих зрачења ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009) - Закон о заштити
од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009)
Закон о заштити података о личности ("Сл. гласник РС", бр. 97/2008 и 104/2009 - др. закон)
Закон о заштити природе ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 91/2010 - испр.) - Закон о
заштити становништва од изложености дуванском диму ("Сл. гласник РС", бр. 30/2010)
Закон о заштити ваздуха ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009)
Закон о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон
и
72/2009 - др. закон)
Закон о здравственој заштити животиња ("Сл. гласник РС", бр. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93,
53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 52/96, 25/2000, 91/2005 - др. закон и 101/2005 - др. закон)
Закон о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске
дозволе („Сл. гласник РС“ бр.25/2013)
Закон о легализацији објеката („Сл. гласник РС“ бр.95/2013)
Закон о ефикасном коришћењу енергије („Сл.гласник РС“, бр.25/2013).
Поред напред наведених законских прописа сви органи Града у свом раду примењују
и подзаконске прописе донете на основу истих.

Скупштина града доноси прописе којима уређује поступање осталих органа града у
појединим областима.
Одлуке СО Бор су објављене у „Службеном листу града Бор“, и могу се видети на сајту
града Бор: www.opštinabor.rs-sluţbeni list
8.1. Усвoјене стратегије и плански документи у Граду Бор
Просторни план града Бор („Сл. лист Град“, 2/2014),
Просторни план зоне утицаја рудника „Велики Кривељ – Церово“ („Сл. лист Град“, број 3/94)
Генерални урбанистички план Бора („Сл. лист Град“, бр. 20/15)
Генерални план предела Туристичког центра Црни Врх („Сл. лист Град“, број 7/97 и 14/03),
Регулациони план МЗ „Север“, („Сл. лист Град“, бр. 13/99, 4/01 и 14/03);
Регулациони план МЗ „Стари центар“, („Сл. лист Град“, бр. 9/97 и 14/03);
Регулациони план МЗ „Старо и Ново Селиште“ („Сл. лист Град“, бр. 3/94, 17/95, 4/01 и 14/03);
Регулациони план „Секција 8“, („Сл. лист Град“, бр. 24/02 и 14/03);
Регулациони план МЗ „II km“ у захвату улице Николе Пашића, Аутобуске станице,
железничке пруге и далековода, („Сл. лист Град“, бр. 10/89, 26/93 4/01 и 14/03);
Регулациони план IV МЗ фаза, („Сл. лист Град“, бр. 10/74, 4/01 и 14/03);
Регулациони план „Секција 3“ – Парк шума, („Сл. лист Град“, бр. 19/94, 4/01 и 14/03);
Регулациони план „Секција 7“, („Сл. лист Град“, бр. 22/94, 4/01 и 14/03);
Регулациони план „Секција 10“, („Сл. лист Град“, бр. 3/95, 4/01 и 14/03);
Регулациони план индивидуалног стамбеног насеља „Слога“, („Сл. лист Град“, бр. 23/91, 4/01
и
14/03);
Регулациони план индивидуалног стамбеног насеља „Металург“, („Сл. лист Град“, бр. 33/93,
4/01
и 14/03);
Генерални план са елементима регулационог плана коридора цевовода од изворишта
„Мрљеш“ до резервоара „Топовске шупе“ – борска деоница („Сл. лист Град“, бр. 4/96 и
14/03);
Регулациони план Зоне сервиса на путу Бор – Слатина („Сл. лист Град“, бр. 1/84, 4/01 и
14/03);
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Регулациони план индустријског комплекса на VII km, („Сл. лист Град“, бр. 17/2//83, 4/01 и
14/03);
План детаљне регулације „Нови градски центар“ у Бору, („Сл. лист Град“, бр. 15/04),
Регулациони план стамбеног насеља Брестовачка бања – прва фаза „Сл. лист Град“, број 7/80,
4/01 и 14/03),
Регулациони план стамбеног насеља Брестовачка бања – друга фаза („Сл. лист Град“, број
1/82, 4/01 и 14/03),
Регулациони план МЗ Брезоник („Сл. лист Град“, број 22/88, 4/01 и 14/03),
Регулациони план насеља Бањица – Кривељ („Сл. лист Град“, број 9/94, 4/01 и 14/03),
Регулациони план викенд насеља на Борском језеру – прва фаза („Сл. лист Град“, број 10/70,
4/01
и 14/03),
Регулациони план викенд насеља на Борском језеру – друга фаза („Сл. лист Град“, број 10/70,
4/01 и 14/03),
План детаљне регулације „Нови градски центар“ у Бору, („Сл. лист Град“, бр. 15/04),
План детаљне регулације коридора далековода 2х110 kV између ТС „Бор 2“ и ТС „Бор 1“, на
територији града Бор („Сл. лист града Бор“, број 2/14); и
План детаљне регулације регулације коридора далековода 110 kV између ТС „Бор 2“ и ТС
„Зајечар 2“, деоница на територији града Бор („Сл. лист града Бор“, број 11/15)
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УСЛУГЕ КОЈЕ ПРУЖАЈУ ОРГАНИ ГРАДА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА






Органи града према Закону о локалној самоуправи:
Скупштина града у вршењу своје надлежности доноси прописе самостално, у складу са
својим правима и дужностима утврђеним Уставном, законима и другим прописима и
Статутом -Градоначелника, као извршни орган Града, поред осталих надлежности
представља и заступа град.
Градско веће, као извршни орган Града, поред осталог се непосредно стара о извршавању
одлука и других аката Скупштине града.
Градска управа као јединствени орган припрема нацрте аката које доносе други органи
Града, решава у управном поступку у првом степену и обавља друге послове на које је
овлашћена појединачним законским прописима.
Овлашћења органа Града ближе су описана у делу 2. Организациона структура.
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ПОСТУПАК ЗА РЕШАВАЊЕ ЗАХТЕВА
10.1. Поступак подношења захтева
Сваки грађанин или правно лице обраћа се захтевом надлежном органу Града за
решавање захтева у писаној форми а захтев се може поднети и усмено на записник пред
надлежним органом.
Захтев се предаје непосредно на писарници Градске управе а може се упутити и преко
Поште.
Као дан подношења захтева рачуна се дан предаје писарници Градске управе односно дан
када је захтев приспео у писарницу (код захтева упућених обичном поштом) или дан предаје
пошти (код препоручених пошиљки).
Захтев се предаје на обрасцу који је припремљен али се може предати и у слободној
форми с тим што мора да садржи: означење органа коме се упућује, предмет на који се односи,
захтев односно предлог, име презиме и адресу или фирму и седиште подносиоца.
Након завођења захтева исти се упућује у рад код надлежног органа односно надлежног
одељења Градске управе.

10.2. Поступак решавања по захтеву
Имајући у виду да органи Града решавају о многобројним и разноврсним захтевима у
наредном описивању поступка решавања по захтеву наведени су најчешћи поступци из сваког
одељења Градске управе и из надлежности сваког органа Града.
10.2.1. Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне,имовинско-правне и
стамбене
послове
Одсек за спровођење обједињене процедуре издавања дозвола и
комуналне послове
Врши послове који се односе на: припреме, доношења, евидентирања и чувања планских
докумената; издавање потврде о усклађености урбанистичког пројекта са планским документом;
издавање локацијских услова и информацје о локацији; припрему планова за постављање
привремених објеката на јавним површинама. У грађевинској области врши послове који се
односе на издавање грађевинских дозвола, одобрења за градњу, пријаву почетка градње,
прибављања потребне сагласности, мишљења и решења у име и за рачун инвеститора о његовом
трошку и издавање употребне дозволе и спровођење поступка и доношење аката у поступцима
озакоњења објеката. Одсек координира рад Комисије за планове Града Бор, предлаже нацрте
аката које доносе органи града из области просторног планирања, урбанизма, грађевинарства и
комунално-стамбене области. Непосредно спроводи прописе Скупштине града у овим областима.
Доноси решења о рушењу објеката по захтеву странке. Издаје решења за прекопавање улица.
Припрема нацрте прописа из своје области. Одсек за обједињену процедуру издавања дозвола и
комуналне послове врши и послове државне управе које Република повери Граду. Пружа стручну
помоћ странкама у остваривању права пред Градском управом - из делокруга рада одељења.
Врши и друге послове које му наложи начелник Градске управе у оквиру свог делокруга рада.
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10.2.2. Одсек за имовинско правне и стамбене послове
Експропријација.
Одлучивање по захтеву за експропријацију лица овлашћених за подношење ове врсте
захтева из Закона о експропријацији на основу утврђеног јавног интереса.
Одлучивање по захтеву ранијих сопственика и њихових првних следбеника за
експропријацију преосталих делова непокретности.
Споразумно регулисање накнаде за експроприсане непокретности.
Градско грађевинско земљиште.
Спровођење поступака и припрема нацрта решења о давању у закуп или отуђењу
градског грађевинског земљишта.
Одлучивање о основаности поднетих захтева за давање у закуп или отуђењу
градског грађевинског земљишта.
Издавање вануправних аката (тапије, уверења, потврде).
Одлучивање по редовних и ванредним правним средствима у оквиру надлежности
уврђене Законом о општем управном поступку.
Припрема нацрта Уговора о промету непокретности када је уговорна страна
надлежни орган локалне самоуправе.
Вршење других послова по налогу Начелника управе и ГрадоначелникаБор у оквиру
надлежности Органа управе утврђене Статутом града Бора.
Припрема нацрта Одлука које доноси Скупштина града из области које је у
надлежности имовинско-правне службе.
Повраћај имовине одузете по Закону о ПЗФ-у.
Доношење решења је у надлежности Комисије ( акта израђује стручни сарадник из
имовинско правне службе).
Стамбени послови
Послови везани за Откуп стана који је у власништву Града Бор. Образац захтева са
документацијом која је потребна:

10.3. Процедура доношења планских докумената
На основу Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС“ број 72/09, 81/09, 64/2010,
24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014 и Правилника о
садржини,начину
поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (“Сл. гласник РС”,
број
64/2015).
Одлуку о изради планског документа доноси орган надлежан за његово доношење, по
претходно прибављеном мишљењу органа надлежног за стручну контролу, односно комисије за
планове.
циљу израде, односно измене планског документа, на захтев јединице локалне
самоуправе, надлежни орган, односно организација уступају постојеће копије топографског и
катастарског плана, односно дигиталне записе, односно катастар подземних инсталација, односно
ортофото снимке, без накнаде.
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Захтев за достављање подлога из става 1. овог члана подноси се одмах по доношењу
одлуке о изради или измени планског документа.
Органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују посебне услове за
заштиту и уређење простора и изградњу објеката у фази израде или измене планских докумената,
дужни су да по захтеву носиоца израде плана, у року од 30 дана, доставе све тражене податке, без
накнаде.
Носилац израде планских докумената је надлежни орган за послове просторног и
урбанистичког планирања у Граду.
Надлежни орган може уступити израду докумената просторног и урбанистичког планирања
привредном друштву, односно другом правном лицу које у складу с одредбама овог закона
испуњава прописане услове за израду планских докумената, у складу са законом којим се уређују
јавне набавке.
10.3.1. Јавни увид
По објављивању одлуке о изради планског документа, носилац израде приступа изради
материјала за рани јавни увид заједно са стручним обрађивачем плана.
За потребе израде матаријала за рани јавни увид носилац израде прикупља податке,
нарочито о: постојећој планској документацији, подлогама, посебним условима за заштиту и
уређење простора, другој документацији значајној за израду плана, стању и капацитетима
инфраструктуре, као и о другим подацима неопходним за израду плана.
Одељење организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим цељевима и
сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, као и ефектима планирања.
Током раног јавног увида позивају се органи, организације и јавна предузећа који су
овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају
мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.
Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми Одељењу за
урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове поштом или путем
писарнице Градске управе Бор (Услужни центар), у току трајања раног јавног увида, закључно са
последњим даном одржавања раног јавног увида. Примедбе и сугестије правних и физичких лица
које евидентира носилац израде плана могу утицсти на планска решења.
Излагање материјала на рани јавни увид обавља се у седишту јединице локалне
самоуправе и на интернет страници носиоца израде плана (Градска управа Бор).
По завршеном раном јавном увиду Одељење припрема извештај о обављеном раном
јавном увиду, који усваја Комисија за планове Града Бор.
Излагање планског документа на јавни увид врши се након обављене стручне контроле.
Излагање планског документа на јавни увид оглашава се у дневном и локалном листу и траје 30
дана од дана оглашавања.
Нацрт планског документа се излаже на јавни увид у аналогном облику у просторијама
органа, а може се изложити и у дигиталном облику преко интернет стране органа надлежног за

43

излагање нацрта планског документа на јавни увид.

10.3.2. Нацрт плана
Нацрт плана садржи текстуални и графички део. Текстуални део нацрта плана садржи
Плански део који се упућује на јавни увид, доноси и објављује по доношењу планског документа.
Графички део нацрта плана има садржај прописан правилником за графички део за
предметни плански документ.
10.3.3. Стручна контрола планских докумената
Пре излагања на јавни увид, нацрт планског документа подлеже стручној контроли.
Стручна контрола обухвата проверу усклађености планског документа са планским документима
ширег подручја, одлуком о изради, овим законом, стандардима и нормативима, као и проверу
оправданости планског решења.
Стручну контролу планских докумената јединица локалне самоуправе врши комисија за
планове, која саставља извештај, који садржи податке о извршеној контроли, са свим примедбама
и мишљењима надлежног органа, односно комисије за планове по свакој примедби. Извештај
потписују председник и секретар комисије која врши стручну контролу, као и овлашћено лице
надлежног органа.
Извештај је саставни део образложења планског документа. Саставни део извештаја,
односно закључака комисије, јесте и закључак: да је потребно након поступања по извештају о
извршеној стручној контроли, поново обавити стручну контролу, односно проверити усклађеност
нацрта плана са извештајем о извршеној стручној контроли, односно да се даје позитивно
мишљење на нацрт плана и да се нацрт плана може упутити у процедуру јавног увида.
Институција која израђује плански документ дужна је да поступи у складу са извештајем о
извршеној стручној контроли у року од 30 дана, а изузетно у случају већег броја примедби или
примедби које захтевају значајне активности на измени планског документа, у року од 60 дана.

10.3.4. Оглашавање и излагање

оглашавању и излагању просторног плана јединице локалне самоуправе и
урбанистичког плана на јавни увид стара се орган јединице локалне самоуправе надлежан за
послове просторног планирања и урбанизма.
Заинтересована правна и физичка лица подносе примедбе на изложени плански документ
у току трајања јавног увида, искључиво у писаном облику, на писарници органа локалне
самоуправе који је изложио плански документ на јавни увид.
Обрађивач планског документа, за потребе одржавања јавне седнице комисије и припреме
извештаја о обављеном јавном увиду, припрема ставове о поднетим примедбама на нацрт
планског документа у писаном облику и доставља их Агенцији, односно комисији за планове.
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По завршеном јавном увиду у нацрт планског документа, Комисија коју образује
надлежни орган, односно комисија за планове јединице локалне самоуправе, одржава јавну
седницу и припрема извештај о обављеном јавном увиду у нацрт планског документа.
Комисија одржава јавну седницу у термину одређеном у огласу о излагању планског
документа на јавни увид, по правилу у седишту органа јединице локалне самоуправе.
свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.
току јавне седнице комисије води се записник, који садржи основне податке о времену
и месту одржавања седнице комисије, евиденцију свих присутних на седници комисије, као и
попис учесника у дискусији.
10.3.5. Извештај о јавном увиду
Комисија на једној или више затворених седница, које се накнадно одржавају, доноси
закључак по свакој поднетој примедби и сачињава извештај о обављеном јавном увиду који
потписују председник и чланови комисије, као и овлашћено лице надлежног органа, односно
надлежног органа јединице локалне самоуправе.
Закључак комисије о поднетој примедби може бити да се примедба: "прихвата", "не
прихвата" (уз образложење); "делимично прихвата" (уз образложење који део примедбе се
прихвата, а који не прихвата); као и да примедба "није основана" (уз образложење).
Извештај о обављеном јавном увиду се доставља обрађивачу планског документа, који је
дужан да поступи по њему у року од 30 дана од дана достављања извештаја.
Након поступања у складу са извештајем о обављеном јавном увиду, надлежни орган упућује
плански документ у процедуру доношења.
случају да након јавног увида у нацрт планског документа, надлежни орган, односно
комисија за планове утврди да усвојене примедбе суштински мењају плански документ, доноси
одлуку којом се носиоцу израде налаже да изради нови нацрт или концепт планског документа, у
року који не може бити дужи од 60 дана од дана доношења одлуке.
случају када се поступањем по извештају о обављеном јавном увиду утврди да је
плански документ, значајније промењен у једном делу, надлежни орган може донети одлуку о
понављању јавног увида за део нацрта планског документа који је значајније промењен.

10.3.6. Објављивање и чување планских докумената
Уз предлог планског документа, који садржи текстуални и графички део, органу
надлежном за доношење планског документа се достављају и обавезни прилози у форми
образложења планског документа.
По доношењу, сви плански документи се објављују у службеним гласилу јединице
локалне самоуправе, зависно од врсте документа, а објављују се и у електронском облику.
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УРБАНИСТИЧКА ГРУПА ПРЕДМЕТА
издавање информације о локацији (прилог 1.1. - образац захтева и пример информације о
локацији);
издавање локацијских услова (електронска процедура);
Израда урбанистичко-техничких услова за постављање мањих монтажних објеката;
Потврђивање пројеката (пре)парцелације и урбанистичких пројеката;
Издавање обавештења;
Прослеђивање приговора на издате акте другостепеном органу.
ГРАЂЕВИНСКА ГРУПА ПРЕДМЕТА
Издавање грађевинских дозвола;
Издавање решења за радове за које се не издаје грађевинска дозвола;
Издавање потврде о почетку извођења радова;
Издавање потврде о усаглашености изграђених темеља са пројектом за грађевинску
дозволу;
Издавање потврде о завршетку објекта у конструктивном смислу;
Вођење поступка у циљу давања сагласности на техничку документацију у
смислу противпожарне заштите;
Упућивање жалби другостепеном органу;
Идавање употребних дозвола;
Подношење захтева Републичком геодетском заводу – надлежној служби за катастар
непокретности за упис права својине на објектима и за издавање решења о кућном
броју;
Озакоњење објеката;
Издавање уверења о години изградње објеката;
Издавање уверења о објектима у грађевинском смислу у циљу регулисања
стања у катастарском операту;
Издавање обавештења о актима издатих од стране органа задуженог за
издавање грађевинских дозвола;
Кореспонденција са имаоцима јавних овлашћења и другим правним и физичким лицима;
Остали послови поверени од стране Начелника Одељења.
ГРУПА ПРЕДМЕТА ИЗ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ
Издавање решења о дозволи заузећа јавне површине у циљу постављања
тезге/пулта/витрине ради продаје или излагања робе или постављања мањег монтажног
објекта (као што су летње баште, тенде, киосци, вагони и сл.) или складирања
грађевинског материјала (прилог - образац захтева и пример решења);
издавање решења о дозволи постављања рекламе на или ван пословног простора а у циљу
рекламирања привредног субјекта (прилог - образац захтева и пример решења);
издавање решења о дозволи прекопавања јавне површине (прилог - образац захтева и
пример решења).
свом раду Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове користи и Закон о
општем управном поступку. У складу са наведеним Законом било који поступак у оквиру
надлежности Одељења покреће се подношењем захтева странке. Странке најпре морају да
предају своје захтеве на писарници Градске управе Бор или да их пошаљу поштом. На обрасцима
захтева овог Одељења наведено је који су то докази неопходни да се поднесу приликом
подношења захтева а све у складу са материјалним прописима. Уколико су поднесци непотпуни
странке се усмено
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(уколико се затекну код Органа) и/или писмено обавештавају о постојећим недостацима у захтеву
и оставља им се рок у коме су дужне да употпуне своје захтеве. Уколико странке у остављеном
року не допуне своје захтеве, исти бивају одбачени. У случају када је захтев потпун и постоје
законски и плански услови за доношење акта, такви се решавају у најкраћем могућем року.
свом раду Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове брине и о стању
планске документације на територији Града Бор. Сарађује са обрађивачима планских докумената,
прикупља податке који су неопходни као база приликом израде планских докумената а сарађује и
са Комисијом за планове.

На наредним страницама се налазе обрасци захтева.
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ГРАД БОР
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ, КОМУНАЛНЕ, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ
И
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
ОДСЕК ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ ИЗДАВАЊА ДОЗВОЛА И КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ
БОР
Захтев за издавање уверења о години изградње објекта
Молим да ми издате уверење за ________________________ зграду, изграђену ________________
године на катастарској парцели број _________________ КО ________________________ .
Издавање уверења се захтева у употребу и сврху
______________________________________________________
___.
Прилог: - копија плана са снимљеним објектом;
изјава сведока.
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА,
_________________________________
из _______________________
ул.____________________ бр_______
матични број _____________________
тел._____________________________

Републичка административна такса

Градска административна такса
ИЗНОС: 580,00 динара Бр. Ж.р. 840-742221843-57 Прималац: Буџет Републике Србије
Позив на бр. 97 17-027
ИЗНОС : 210,00 динара
бр. ж.р. 840- 742251843-73
Прималац: Буџет Града Бор
Позив на бр. 97 17 -027
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ГРАД БОР
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ, КОМУНАЛНЕ, ИМОВИНСКОПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ ОДСЕК ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ
ИЗДАВАЊА ДОЗВОЛА И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ Б О Р
Захтев за издавање уверења
Молим да ми у складу са чл.74 Закона о државном премеру и катастру („Сл. гласник РС““,
бр.72/09,
18/10, 65/13, 15/15 и 96/15), издате уверење за

________________________ зграду, изграђену

катастарској парцели број _________________ КО ________________________ .
Издавање

уверења

се

захтева

у

употребу

и

сврху

______________________________________________________
___.

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА,
_________________________________
из _______________________
ул.____________________ бр_______
матични број _____________________
тел._____________________________

Републичка административна такса ИЗНОС: 580,00 динара Бр. Ж.р. 840-742221843-57
Прималац: Буџет Републике Србије Позив на бр. 97 17-027
Градска административна такса ИЗНОС : 210,00 динара бр. ж.р. 840742251843-73 Прималац: Буџет Града Бор Позив на бр. 97 17 -027
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на

ГРАДСКА УПРАВА БОР
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ, КОМУНАЛНЕ,
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ
И
СТАМБЕНЕ
ПОСЛОВЕ Одсек за обједињену процедуру издавања дозвола и
комуналне послове
ПРЕДМЕТ: Захтев за издавање услова за израду пројекта парцелације/урбанистичког
пројекта/пројекта исправке граница суседних парцела.
Молим да ми издате услове за парцелацију/ израду пројекта урбанистичког
пројекта/пројекта исправке граница суседних парцела.
на локацији (катастарска парцела, катастарска Град, улица и број, место):__________________
__________________________________________________________________________________
___
__________________________________________________________________________________
___
за
објекат
са
наменом:_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___
врста
радова
који
се
изводе
(
изградња,
доградња,
реконструкција...):_________________________
____________________________________________________________________________________
_
____________________________________________________________________________________
_
Уз захтев прилажем:
Ситуациони план –скица жеља;
Копију плана са објектима на парцели, габаритима и удаљеностима од граница
парцеле, положај и бројеве суседних катастарских парцела и зграда, као и назив улице
и/или скицу стана;
Доказ о праву својине;
Доказ о уплати такси:
1. Градска административна такса
Шифра – 33
Износ 800,00 динара (физичка лица)
2000,00 динара (правна лица)
ж.р.бр. 840-742251843-73
позив на бр. 97 17-027
2. Републичка административна такса
Шифра – 33
Износ 300,00 динара
ж.р.бр. 840-742221843-57
позив на бр. 97 17-027
У Бору, ________20 . године
Подносилац захтева,
__________________________
Ул. _____________________бр.____
Место_________________________
матични број ________________
Телефон________________________
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ГРАДСКА УПРАВА – ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ,КОМУНАЛНЕ,
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ Б О Р
ПРЕДМЕТ: Захтев за издавање информације о локацији.
Молим да ми издате информацију о локацији
на локацији (катастарска парцела, катастарска Град, улица и број, место):
____________________________________________________________________________________
___
____________________________________________________________________________________
___
_________________________________________________________
Уз захтев за издавање информације о локацији прилажем: (чл. 53. Закона о планирању и изградњи
(«Сл.гласник РС», бр. 72/09, 81/09, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014
и 145/2014):
Копију плана парцеле.

У Бору, ________20 . године

сврха:
сврха:
Републичка административна такса
Градска административна такса
Износ 300,00 динара
Бр.ж.р. 840-742221843-57
Прималац: Буџет РС
Позив на број: 97 17-027
Шифра плаћања: 133 ( динарски)
233 (жиро рачун)
Износ 800,00 динара (за физичка лица)
2000,00 динара (за правна лица)
бр.ж.р. 840-742251843-73
прималац:Буџет града Бор
позив на број: 97 17-027
шифра плаћања: 133 ( динарски )
233 (жиро рачун)
Подносилац захтева,
_______________________________
Ул. _____________________бр.____
Место_________________________
матични број __________________
Телефон________________________
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ГРАДСКА УПРАВА БОР ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ, КОМУНАЛНЕ,
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ БО Р
ПРЕДМЕТ: Захтев за издавање обавештења.
Молим да ми издате обавештење
на локацији (катастарска парцела, катастарска Град, улица и број,
место):___________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Бору, ________20 . године

сврха:

сврха:

Републичка административна такса

Градска административна такса

Износ 300 динара
Бр.ж.р. 840-742221843-57
Прималац: републичка административна такса

Износ 80 динара
бр.ж.р. 840-742251843-73
прималац: Градска административна
Такса
позив на број: 97 17-027
шифра плаћања: 133 ( динарски )
233 (жиро рачун)

Позив на број: 97 17-027
Шифра плаћања: 133 ( динарски)
233 (жиро рачун)

Подносилац захтева,
__________________________
Ул. _____________________бр.____
Место_________________________
матични број ________________
Телефон________________________
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ГРАДСКА УПРАВА БОР
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ, КОМУНАЛНЕ, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ Одсек за обједињену процедуру издавања дозвола и комуналне
послове
БОР
ПРЕДМЕТ: Захтев за преглед пројекта (пре)парцелације (ПП)/ урбанистичког пројекта
(УПР)

Молим да ми прегледате пројекат (пре)парцелације/урбанистички пројекат
на локацији (катастарска парцела, катастарска Град, улица и број,
место):__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Уз захтев прилажем:
Пројект у довољном броју примерка, и то: УПР - 7 дигиталних и три аналогна
примерка, ПП - три аналогна примерка
Доказ о уплати такси:
1. Градска административна такса
Износ 800,00 динара
ж.р.бр. 840-742251843-73
позив на бр. 97 17-027
Шифра – 33
2. Републичка административна такса
Износ 300,00 динара
ж.р.бр. 840-742221843-57
позив на бр. 97 17-027
Шифра – 33
У Бору, ________20 . године
Подносилац захтева,
__________________________
Ул. _____________________бр.____
Место_________________________
матични број ________________
Телефон________________________
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ГРАДСКА УПРАВА БОР
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ, КОМУНАЛНЕ,
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Одсек за обједињену процедуру издавања дозвола и комуналне послове
БОР
ПРЕДМЕТ: Захтев за издавање урбанистичко-техничких услова за постављање киоска.
Молим да ми издате локацијску дозволу – урбанистичко-техничке услове за
постављање киоска на локацији (катастарска парцела, катастарска Град, улица и број,
место):______________________________________________________________________________
___ _____________________________________________________________________
за објекат са наменом:__________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
врста
радова
који
се
изводе
(
изградња,
доградња,
реконструкција...):__________________
__________________________________________________________________________
___
__________________________________________________________________________
___
Уз захтев за издавање локацијске дозволе прилажем: (чл. 54. Закона о планирању
и изградњи («Сл.гласник РС», бр. 72/09 и 81/09-исп):
Ситуациони план-скица жеља, који садржи планирану диспозицију, висину,
габарит, намену и техничке карактеристике објекта;
Копију плана са објектима на парцели, габаритима и удаљеностима од граница
парцеле, положај и бројеве суседних катастарских парцела и зграда, као и назив улице
или скицу стана;
Извод из катастра подземних инсталација.
Доказ о праву својине;
Доказ о уплати такси:
1. Градска административна такса
Шифра – 33
Износ 800,00 динара (физичка лица)
2000,00 динара (правна лица)
ж.р.бр. 840-742251843-73
прималац: Буџет града Бор
позив на бр. 97 17-027
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2. Републичка административна такса
Шифра – 33
Износ 300 , 00 динара
прималац: Буџет Републике Србије
ж.р.бр. 840-742221843-57
позив на бр. 97 17-027
У Бору, ________20 . године

Подносилац захтева,
__________________________
Ул. _____________________бр.____
Место_________________________
матични број ________________
Телефон________________________

55

ГРАДСКА УПРАВА – ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ
БОР
Захтев за издавање одобрења за постављањe киоска
Молим

да

ми

издате

одобрење

за

постављање

киоска

на:

____________________________________________________________________________________
___ _______________________________________
Уз захтев прилажем:
Доказ о праву коришћења земљишта,
Технички цртеж са тачним мерама које дефинишу положај киоска и
опис примењеног материјала,
Доказ о обављању делатности
Доказ о уплати Градске административне и комуналне таксе
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА,
__________________________
из ______________________
Ул.___________________бр.
тел._______________________
матични број__________________________

Сврха уплате:
Градска административна таксa
ИЗНОС : 550,00 динара
бр. ж.р. 840- 742251843- 73
прималац: Градска административна такса
позив на број: 97 17-027
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ГРАДСКА УПРАВА – ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ,
КОМУНАЛНЕ, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
БОР

Захтев за издавање одобрења за заузеће јавне површине
Молим да ми издате
улици

одобрење за заузеће простора на

јавној

површини

у

Бору

у

__________________________________ укупне површине _____________ м2 ради
постављања
замрзивача

за

сладолед

и

фрижидера

за

сокове

испред

пословног

простора

у
периоду од _______________ до _______________ .
Уз захтев прилажем:
Доказ о власништву пословног простора или друге доказе (уговор о закупу,
купопродајни уговор)
Решење за обављање делатности –АПР, Решење о оснивању радње,
Скицу заузећа са локацијом, обликом и тачним димензијама у три примерка
ПИБ,
Доказ о уплати Градске административне таксе.
____________________________________________

Сврха уплате:
KОМУНАЛНУ ТАКСУ НАПЛАЋУЈЕ
Градска административна такса
ОДЕЉЕЊЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ
Прималац:
ГРАДСКЕ УПРАВЕ БОР
Буџет град Бор
Износ 400,00 динара
Бр.ж.р. 840-742251843-73
Позив на број: 97 17-027
за правна лица

Подносилац захтева
___________________________________________
Ул. _______________________________бр. ______
Место______________________________________
Матични број _______________________________
ПИБ _______________________________________
Телефон___________________________________
_

57

ГРАДСКА УПРАВА – ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ,
КОМУНАЛНЕ, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
БОР

Захтев за издавање одобрења за заузеће јавне површине
Молим да ми издате
улици

одобрење за заузеће простора на

јавној

површини

у

Бору

у

______________________________________________ укупне површине _____________ м2
ради
формирања летње баште испред пословног простора на горе поменутој локацији у периоду од
_______________ до _______________ .
Уз захтев прилажем:
1.Доказ о власништву пословног простора или друге доказе (уговор о
закупу, купопродајни уговор)
2.Решење за обављање делатности –АПР, Решење о оснивању радње,
3.Скицу заузећа са локацијом, обликом и тачним димензијама у три пример
4.ПИБ,
Доказ о уплати Градске административне таксе.
6.___________________________________________

Сврха уплате:
Градска административна такса
Прималац:
Буџет града Бор
Износ 550,00 динара
Бр.ж.р. 840-742251843-73
Позив на број: 97 17-027 + ПИБ за
правна лица

KОМУНАЛНУ ТАКСУ НАПЛАЋУЈЕ
ОДЕЉЕЊЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ
ГРАДСКЕ УПРАВЕ БОР

Подносилац захтева
____________________________________________
Ул. _______________________________бр. ______
Место______________________________________
Матични број _______________________________
ПИБ _______________________________________
Телефон____________________________________
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ГРАДСКА УПРАВА – ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ, КОМУНАЛНЕ,
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
БОР

Захтев за издавање одобрења за заузеће јавне површине
Молим да ми издате
улици

одобрење за заузеће простора на

јавној

површини

__________________________________ укупне површине _____________ м2
пулта-

у

Бору

у

за постављањe

покретне тезге ради продаје _________________________________________________ у периоду
од
_______________ до _______________ .
Уз захтев прилажем:
Решење за обављање делатности –АПР, Решење о оснивању радње,
Скицу заузећа са локацијом, обликом и тачним димензијама у три примерка
ПИБ,
Доказ о уплати Градске административне таксе.
____________________________________________

Сврха уплате:
Градскаска административна такса
Прималац:
Буџет града Бор
Износ 400,00 динара

KОМУНАЛНУ ТАКСУ НАПЛАЋУЈЕ
ОДЕЉЕЊЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ
ГРАДСКЕ УПРАВЕ БОР

Бр.ж.р. 840-742251843-73
Позив на број: 97 17-027 + ПИБ за
Подносилац захтева
правна лица
____________________________________________
Ул. _______________________________бр. ______
Место_________________________________
Матични број _______________
ПИБ__________________________________
Телефон____________________________________
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ГРАДСКА УПРАВА – ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ, КОМУНАЛНЕ,
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
БОР
Захтев за издавање одобрења за прекопавање јавне површине
Молим да ми издате одобрење:
за прекопавање јавне површине у Бору у улици ______________________
___________________________________________________________________

у Бору,
ради

____________________________________________________________________________________
___ __________________________________
Уз захтев прилажем:
Копију плана са уцртаним местом раскопавања и уцртаним инсталацијама
Сагласност предузећа која се старају о коришћењу и одржавању постојећих инсталација и
предузећа које се стара о одржавању улица
Потврду о уплаћеним средствима потребним за извођење радова на постављању
ПОДНОСИОЦ ЗАХТЕВА
_______________________
___
из _______________________
ул.__________________бр.
тел._______________________
матични број_______________
ПИБ ______________________
СВРХА:
Градска административна такса
износ: 1.050 динара
бр. ж.р. 840- 742251843-73
прималац: Градска административна такса
Позив на бр. 97 17-027 + ПИБ за правна лица
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ГРАДСКА УПРАВА – ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ,
КОМУНАЛНЕ, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
БОР
Захтев за постављање рекламe- истицање фирме на пословном простору
Молим да

ми издате

одобрење за постављање рекламе – исписивање фирме на

пословном простору у Бору у улици __________________________________ у периоду од
_______________ до _______________ .
Уз захтев прилажем:
Доказ о власништву пословног простора или друге доказе (уговор о закупу, купопродајни
уговор)
Решење за обављање делатности – АПР, Решење о оснивању радње,
Скицу рекламе са описом, димензијама и материјалом од кога је реклама израђена или
фотографијом у три примерка,
ПИБ,
Доказ о уплати Градске административне таксе.
____________________________________________

НАПОМЕНА:Објекти који се налазе у улици Моше Пијаде морају се у свему
придржавати услова из Одлуке о једнообразном изгледу фасада у улици Моше Пијаде
(„Сл.лист града Бор“ бр.20/10 и 4/11) !

Сврха уплате:
Градске административна такса
Прималац:
Буџет општине Бор
Износ 550,00 динара
Бр.ж.р. 840-742251843-73
Позив на број: 97 17-02

Подносилац захтева
________________________________________
Ул. ___________________________бр. ______
Место__________________________________
Матични број ________________________ ПИБ
______________________________
Телефон __________________________
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ГРАДСКА УПРАВА – ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ,
КОМУНАЛНЕ, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
БОР

Захтев за постављање рекламe - истицање фирме ван пословног простора на површинама и
објектима који припадају јединици локалне самоуправе
Молим да ми издате
ван

одобрење за постављање рекламе – исписивање фирме

пословног простора у Бору у улици __________________________________ у периоду од
_______________ до _______________ .
Уз захтев прилажем:
Решење за обављање делатности – АПР, Решење о оснивању радње,
Скицу рекламе са описом, димензијама и материјалом од кога је реклама израђена или
фотографијом у три примерка,
Сагласности ЈКП „3.октобар“, ЈП „Одељење за планирање и развој“ или власника објекта
ПИБ,
Доказ о уплати Градске административне таксе,
Доказ о уплати Комуналне таксе.
____________________________

Подносилац захтева
Сврха уплате:
____________________________________________
Градска административна такса
Ул. _______________________________бр. ______
Прималац:
Место______________________________________
Буџет град Бор
Матични број _______________________________
Износ 550,00 динара
ПИБ

____________________________________

Бр.ж.р. 840-742251843-73
Телефон____________________________________
Позив на број: 97 17-027
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ГРАДСКА УПРАВА – ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕВИНСКЕ, КОМУНАЛНЕ, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
БОР

Захтев за издавање одобрења за заузеће јавне површине
Молим да ми издате
улици

одобрење за заузеће простора на

јавној

површини

у

Бору

у

__________________________________ укупне површине _____________ м2 ради постављања
тенде
испред пословног простора у периоду од _______________ до _______________ .
Врста тенде која се поставља:

заокружити !

1. слободностојећа,
2. конзолна

Уз захтев прилажем:
Доказ о власништву пословног простора или друге доказе (уговор о закупу,
купопродајни уговор)
Решење за обављање делатности –АПР, Решење о оснивању радње,
Скицу објекта са локацијом, обликом, материјалом и тачним димензијама које дефинишу
тенду у 3 примерка,осим за тенде у ул..М.Пијаде ,Краља Петра првог,Зелени булевар и
Ђорђа Вајферта које могу бити у браон,крем или тамно браон боји, а облик мора бити
усаглашен са једним од облика утврђеним Одлуком о постављању и уклањању мањих
монтажних објеката и других објеката приврееменог карактера на површинама јавне
намене на територији града Бор („Сл.лист града Бор“ 18/14)
ПИБ,
Доказ о уплати Градске административне таксе.
НАПОМЕНА:Објекти који се налазе у улици Моше Пијаде морају се у свему
придржавати услова из Одлуке о једноoбразном изгледу фасада у улици Моше Пијаде
(„Сл.лист града Бор“ бр.20/10 и 4/11) !
Сврха уплате:
Градка административна
такса
Прималац:
Буџет град Бор
Износ 400,00 динара
Бр.ж.р. 840-742251843-73
Позив на број: 97 17-027 +
ПИБ

Подносилац захтева
___________________________________________
Ул. _______________________________бр. ______
Место______________________________________
Матични број _______________________________
ПИБ ______________________
Телефон____________________________________
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ГРАДСКА УПРАВА – ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ, КОМУНАЛНЕ,
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
БОР

Захтев за издавање одобрења за заузеће јавне површине
Молим да ми издате
улици

одобрење за заузеће простора на

__________________________________

укупне
ради

јавној

површине

_________________________________________________

површини

у

_____________

Бору

у

м2

у периоду од _______________

до

_______________ .
Уз захтев прилажем:
Решење за обављање делатности –АПР, Решење о оснивању радње,
Скицу заузећа са локацијом, обликом и тачним димензијама у три примерка
ПИБ,
Доказ о уплати Градске административне таксе.
____________________________________________

KОМУНАЛНУ ТАКСУ НАПЛАЋУЈЕ
Сврха уплате:
ОДЕЉЕЊЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ
Градска административна такса
ГРАДСКЕ УПРАВЕ БОР
Прималац:
Буџет града Бор
Износ 400,00 динара
Подносилац захтева
Бр.ж.р. 840-742251843-73
________________________________________
Позив на број: 97 17-027
Ул. ___________________________бр. ______
Место__________________________________
Матични број ___________________________
ПИБ ___________________________________
Телефон________________________________
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65

ГРАДСКА УПРАВА – ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ,
КОМУНАЛНЕ, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
БОР

Захтев за издавање одобрења за заузеће јавне површине
Молим да ми издате
улици

одобрење за заузеће простора на

јавној

површини

у

Бору

у

______________________________________________ укупне површине _____________ м2
ради
формирања зимске баште испред пословног простора на горе поменутој локацији у периоду од
_______________ до _______________ .
Уз захтев прилажем:
Доказ о власништву пословног простора или друге доказе (уговор о закупу,
купопродајни уговор)
Решење за обављање делатности –АПР, Решење о оснивању радње,
Скицу заузећа са локацијом, обликом и тачним димензијама у три пример
ПИБ,
10. Доказ о уплати Градске административне таксе.
11. ___________________________________________
Сврха уплате:
Градска административна такса
Прималац:
Буџет града Бор
Износ 550,00 динара

KОМУНАЛНУ ТАКСУ НАПЛАЋУЈЕ
ОДЕЉЕЊЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ
ГРАДСКЕ УПРАВЕ БОР
Подносилац захтева

Бр.ж.р. 840-742251843-73
________________________________________
Позив на број: 97 17-027 + ПИБ за
Ул. ______________________________бр.____
правна лица
Место__________________________________
Матични број ___________________________
ПИБ ___________________________________
Телефон________________________________
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Примери донетих аката
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БОР
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне,
Имовинско-правне и стамбене послове
Одсек за обједињену процедуру издавања дозвола и комуналне послове
Број: 350-__/201_-III/05
Датум _______________
БОР
Градска управа - Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове Бор,
поступајући по захтеву име и презиме подносиоца захтева, ЈМБГ, а на основу члана 53. Закона
о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ број 72/09, 81/09, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013,
50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014), издаје
ИНФОРМАЦИЈУ О ЛОКАЦИЈИ
о могућностима и ограничењима градње на КП бр. ______
ЛОКАЦИЈА: КП бр. ___________________________________________________________
ПРАВНИ ОСНОВ: Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ број 72/09, 81/09, 64/2010,
24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014), Правилник
о садржини информације о локацији и о садржини локацијске дозволе («Сл.
гласник РС», бр. 3/10).
Плански основ: Предметна катастарска парцела налази се у просторном обухвату Плана
__________ („Сл. лист Град“, бр. ____).
Целина односно зона у којој се локација налази:
____________________________________________________________________________
Намена земљишта: по плану одређено као
____________________________________________________________________________
Урбанистички показатељи (________________ зона):
максимални индекс изграђености: __;
максимални индекс искоришћености земљишта: __.
Регулационе и грађевинске линије:
регулационе и грађевинске линије приказане су на графичком прилогу (прилог из плана на
основу кога се издаје информација о локацији).
Правила грађења
____________________________________________________________________________
Максимална спратност објеката
____________________________________________________________________________
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За праркирање возила обезебедити
____________________________________________________________________________
Услови прикључења на инфраструктуру: прибављају се приликом издавања локацијске
дозволе док су у плану подаци о инсталацијама дати кроз посебне графичке прилоге.
Потреба израде плана детаљне регулације и урб. пројекта:
кроз план је успостављена/није успостављена обавеза израде урбанистичког пројекта.
Да ли постојећа КП испуњава услове за грађевинску парцелу:
____________________________________________________________________________
Инжењерско-геолошки услови:
____________________________________________________________________________
Посебни услови:
Ова информација о локацији није основ за издавање грађевинске дозволе.
Ова информација о локацији даје податке о могућностима и ограничењима
градње на катастарској парцели, на основу планског документа.
Информација о локацији престаје да важи у року од 2 (две) године од дана издавања.

прилогу ове информације:
копија плана за КП бр. _______________________________________________________,
намена површина из Плана ___________________________________________Р=1:1000,
план регулације и нивелације,
план инсталација.

Информацију о локацији доставити:
подносиоцу захтева, и
архиви Градске управе Бор.

Обрадио
___________________
НАЧЕЛНИК
_______________________
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БОР
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, грађевинске
комуналне послове
Број:

350-___/2012-

III/05
Датум
БО Р
Градска управа - Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове Бор,
поступајући по захтеву име и презиме подносиоца захтева, ЈМБГ, а на основу члана 54.
Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС
и 24/11) и члана 192. Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01)
доноси
РЕШЕЊЕ О ЛОКАЦИЈСКОЈ ДОЗВОЛИ
којим се утврђују услови за изградњу/доградњу
објеката на КП бр. _________ у улици ___________
ИНВЕСТИТОР: ______________________________________________________________
ЛОКАЦИЈА: КПбр.___________________________,улица ___________________________
ПРАВНИ ОСНОВ: Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр.,
64/10-одлука УС и 24/11), Правилник о садржини информације о локацији
и о садржини локацијске дозволе («Сл. гласник РС», бр.
3/10).
ПЛАНСКИ ОСНОВ: План _______________________(„Сл. лист града“, бр.____)
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
Овим
правилима
грађења
обухваћена
је
_________________________________________
-Спратност
објекта:
__________________________________________________________ Урбанистички
показатељи (_______________________):
- максимални индекс (степен) изграђености:
___;
- максимални индекс (степен) заузетости:
___.

РЕГУЛАЦИОНА И ГРАЂЕВИНСКА ЛИНИЈА
Регулациона линија представља линију разграничења између кп бр. _________________
улице ____________________________
Грађевинске линије налазе се на ___м од регулационе линије и /или међа са
суседом. - регулационе и грађевинске линије приказане су на графичком прилогу.
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НИВЕЛАЦИОНИ УСЛОВИ
Нивелационе услове одредити пројектном документацијом

МОГУЋНОСТИ И ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА САОБРАЋАЈНУ И
КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ
Саобраћај: Пешачки и колски прилази кп бр. _____________ су из улице ______________
Електроенергетика: Технички услови за прикључење на дистрибутивни електроенергетски
систем издати су под бројем _________________ од ______________, издати су од стране од
Привредног друштва за дистрибуцију електичне енергије „Југоисток“ д.о.о. Ниш,
„Електротимок“ Зајечар, Погон Бор.
Водовод и канализација: Сагласност издата од стране ЈКП „Водовод“ Бор, под
бројем _____, од ________.
Топлификација: Достава података у погледу топлификационе мреже издата је од стране ЈКП
„Топлана“ Бор, под бројем _____, од 22___________
Телеком: Сагласност у погледу ТТ инсталација издата је од стране Предузећа за
телекомуникације „Телеком Србија“, Извршна јединица Зајечар-Бор, Радни центар Бор, бр.
___________, од _______________
ПОСЕБНИ УСЛОВИ И НАПОМЕНЕ
Обавеза пројектанта је да се приликом израде техничке документације придржава свих
техничких услова који су прописани од стране надлежних Јавних предузећа, као и да се
придржава свих законских и подзаконских аката за пројектовање овакве врсте објеката.
Обавеза инвеститора је да се до подношења захтева за издавање грађевинске дозволе
обрати надлежном органу задуженом за послове заштите од пожара ради давања сагласности на
техничку документацију (уколико се ради о јавним објектима) као и надлежном органу које се
бави уређењем склоништа.
На основу ове локацијске дозволе може бити израђен идејни или главни пројекат који је
неопходан у поступку издавања грађевинске дозволе.
Идејни или главни пројекат мора да испуњава све услове из важеће законске регулативе и
ове локацијске дозволе.
Уз захтев за издавање грађевинске дозволе подноси се:
Решење о локацијској дозволи - не старије од две године (оригинални примерак);
Идејни или главни пројекат (у три примерка) усклађен са локацијском дозволом, са
извештајем о извршеној техничкој контроли;
Доказ о праву својине, односно закупа на грађевинском земљишту, односно праву
својине на објекту;
Други докази одређени урбанистичким планом, односно локацијском дозволом;
Доказ о уређењу односа са надлежном органом у погледу плаћања накнаде
за уређивање грађевинског земљишта за реконструкцију и доградњу објеката,
Доказ о уплати административне таксе.
Решење о локацијској дозволи престаје да важи уколико инвеститор у року од две године
од дана правоснажности решења о локацијској дозволи не поднесе надлежном огану захтев за
издавање грађевинске дозволе.
Образложење
Подносилац захтева, ЈМБГ, поднео је овом органу захтев за издавање решења о локацијској
дозволи за изградњу/доградњу објекта, на кп бр. _______ у улици ______ у Бору, заведен под
бројем 350-___/2012-III/05 од __________ године.
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Подносилац захтева је уз захтев приложио:

копију плана издату од стране РГЗ-а, Службе за катастар непокретности Бор са уцртаним
подземним инсталацијама, од _________ године,
извод из листа непокретности бр. _______ издат од стране РГЗ-а, Службе за катастар
непокретности Бор, који је издат под бројем _______, од ________ године, и доказ о праву
својине,
скицу жеља инвеститора,
доказ о уплати административних такси за обраду захтева.
Како је утврђено да је инвеститор уз захтев поднео сву прописану документацију чланом 54.
Закона о планирању и изградњи то је одлучено као у диспозитиву решења.
Правна поука: Против овог Решења може се изјавити жалба Министарству животне средине,
рударства и просторног планирања у року од 8 дана од дана достављања. Жалба се предаје
овом органу непосредно или шаље путем поште.
Решење доставити: подносиоцу захтева и архиви Градске управе Бор.

Обрађивач
____________________
НАЧЕЛНИК
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БОР
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам,
грађевинске и комуналне послове
Број: ROP-BOR-_________-LOC-1/2016
350-3-___/2016-III/05
Датум: _________ године
БОР
Градска управа Бор - Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне
и стамбене послове, Одсек за обједињену процедуру издавања дозвола и комуналне делатности,
поступајући по захтеву _________________, МБ/ЈМБГ _________, ПИБ __________, који је
поднео-ла __________________, за издавање локацијских услова, на основу члана 53а. до 57.
Закона
планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ број 72/09, 81/09, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013,
50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014 ), и у складу са Уредбом о локацијским условима („Сл.
гласник РС“, број 35/2015 и 114/2015), Правилником о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, број 113/2015), Правилником о класификацији
објеката („Сл. гласник РС“, број 22/2015), издаје
ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ
Којима се утврђују услови за изградњу ___________________ објекта на кп бр.
_________________ КО ________ у улици ______________ у ____________
ИНВЕСТИТОР: ____________________, /ЈМБГ/МБ ___________-, ПИБ _____________.
ЛОКАЦИЈА: К.п. бр. _________ КО _____________ – парцела укупне површине _________м2 од
чега је ____________-м2 земљиште под објектом.
ПРАВНИ ОСНОВ: Закон о планирању и изградњи (72/09, 81/09, 64/2010, 24/2011, 121/2012,
42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014).
ПЛАНСКИ ОСНОВ: ________________________
Правила грађења
Према Правилнику о класификацији објеката („Сл.гласник РС“, број 22/2015) објекат за
чију се изградњу издају ови услови спада у ___ категорију објеката, и има класификациони број
__________.
Намена површина: Катастарска парцела бр. ___________ КО ________налази се у
намени дефинисаној као ____________________.

Урбанистички показатељи (____________):
максимални индекс (степен) изграђености: _______
максимални индекс (степен) заузетости: _______
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Спратност стамбеног објекта:
Максимално дозвољена спратност: ____________
Правила грађења
Правила уређења

РЕГУЛАЦИОНА И ГРАЂЕВИНСКА ЛИНИЈА
Регулационе линије су ________________________________________________________.
Грађевинске линије ___________________________________________________________.
НИВЕЛАЦИОНИ УСЛОВИ
Нивелационе услове одредити пројектном документацијом.
МОГУЋНОСТИ И ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА САОБРАЋАЈНУ И
КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ
Саобраћај: Пешачки и колски прилаз кп бр. _________ КО ________је са _____________ који
носи ознаку кп бр. _______.
Електроенергетика: Технички услови за прикључење на дистрибутивни електроенергетски
систем бр. ______________, од _______________.године, издати су од стране ОДС „ЕПС
Дистрибуција“ - Електродистрибуција Зајечар, које у свему треба испоштовати.
Водовод и канализација: Сагласност као и техничке услове за прикључење на водоводну и
канализациону мрежу издати су од стране ЈКП „Водовод“ Бор, под бројем _______________, од
_____________.године, које у свему треба испоштовати.
Телеком: Сагласност у погледу ТТ инсталација издата је од стране Предузећа за
телекомуникације „Телеком Србија“, Извршна јединица Зајечар-Бор, радни центар Бор, бр.
______________, од __________. године, које у свему треба испоштовати.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ И НАПОМЕНЕ
На основу ових локацијских услова може бити израђен пројекат за грађевинску дозволу.
Пројекат мора испуњавати све услове из важеће законске регулативе и ових локацијских
услова.
Захтев за издавање грађевиснке дозволе подноси се електронски (приступ преко
сајта Агенције за привредне регистре или преко портала građevinskedozvole.rs).
Уз захтев за издавање грађевинске дозволе прилажу се:
Локацијски услови;
Пројекат са техничком контролом, усклађен са локацијским условима,
Извод из пројекта за издавање грађевинске дозволе,
Доказ о праву својине, односно закупа на грађевинском земљишту, односно доказ о
праву својине на објекту;
Доказ о уплати републичке административне таксе и других накнада,
Други докази одређени планом, Законом или локацијским условима.
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Саставни део ових локацијских услова је и Идејно решење од
број _______ од _______
201__.
године, које је израдило ____________ ___________________________, ПИБ ________, мaтични
број:
_________________.
Ови локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања, односно до истека важности
грађевиснке дозволе.
Упутство о правном средству: Против ових локацијских услова може се поднети
приговор Градском већу Града Бор, у року од три дана од дана достављања. Приговор се
подноси преко овог Органа. Приговор се подноси електронски (приступ преко сајта Агенције
за привредне регистре или преко портала građevinskedozvole.rs), са уплаћеном
административном таксом у износу од 80,00 РСД, уплаћеном на жиро рачун 840-742251843-73
(позив на број 97 17-027).
Обрађивач
_______________
НАЧЕЛНИК
_________________
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БОР
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне,
имовинско-правне и стамбене послове
Одсек за обједињену процедуру издавања дозвола и
комуналне послове
Број: 03-__/1 -III/05
_______ 20 . године
БОР

Градска управа - Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и
стамбене послове – Одсек за спровођење обједињене процедуре у Бору, на захтев
_________________ из _________, Ул. _____________________ бр.____, на основу чл. 74. став 5.
тачка 3. Закона о државном премеру и катастру («Сл. гласник РС», бр.72/09, 18/10, 65/13, 15/15 –
одлука УС и 96/15) и чл. 162. Закона о општем управном поступку («Сл. лист СРЈ», број 33/97 и
31/01 и „Сл. гласник РС“, бр.30/10), издаје
УВЕРЕЊЕ
Стамбени објекат, лоциран на кп.бр.______ КО _______ и кп.бр._______ КО _____,
укупне спратности: _________________ (_______), укупне бруто грађевинске површине у основи
приземља
______ м2, а који је изграђен пре доношења прописа о изградњи објеката, састоји се од две
функционално-технолошке целине и то:
стамбене јединице, лоциране на кп.бр._____ КО ______, укупне спратности: __________
(_____) и укупне нето корисне површине ____ м2 и
стамбене јединице, лоциране на кп.бр._____ КО _____ и кп.бр.____ КО Бор I, укупне
спратности: ____________ (_____) и укупне нето корисне површине _____ м2.
Наведени подаци су утврђени увидом у:
Препис листа непокретности број _____ КО ______, који је од стране РГЗ СКН Бор
издат дана _______. године, под бр.952-1/____-_____,
Препис листа непокретности број ______ КО ______, који је од стране РГЗ СКН Бор
издат дана ___________. године, под бр.952-1/_____-____,
Решења РГЗ СКН Бор, бр.952-02-04-____/____ од ____________. године,
Скице
станова,
које
су
израђене
од
стране
______________________________из
_________________, Ул. _________________,
Техничког цртежа основа предметног објекта.
смислу члана 162. Закона о општем управном поступку, ово Уверење нема значај
јавне исправе, не везује орган коме је поднешено као доказ, а издаје се ради регулисања стања у
катастарском операту.
Републичка административна такса у износу од 580,00 динара, наплаћена је по Тар. бр. 1.
и
Закона о републичким административним таксама и Тарифе републичких административних
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такси („Сл. гласник РС“, бр.43/03, 51/03-испр., 61/05, 101/05-др.закон, 05/09, 54/09, 50/11, 70/11 –
усклађени дин. изн., 55/12 – усклађени дин. изн., 93/12, 47/13 – усклађени дин. изн., 65/13 –
др.закон и 57/14 – усклађени дин.изн.)
Градска административна такса у износу од 210,00 динара, наплаћена је по Тар бр. 1 и 4.
Одлуке о општинским административним таксама («Сл. лист Град», бр.14/08).
Обрађивач
__________________________
НАЧЕЛНИК
________________________________
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БОР
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне,
имовинско-правне и стамбене послове
Одсек за обједињену процедуру издавања дозвола и
комуналне послове
Број: 03-__/1 -III/05
_______ 20 . године
БОР

Градска управа - Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и
стамбене послове у Бору – Одсек за обједињену процедуру издавања дозвола и комуналне
послове, на захтев _____________ из ___________– Град Бор, на основу чл. 51. Правилника о
изради и одржавању катастра непокретности («Сл. гласник РС», бр. 46/99) и чл. 162. Закона о
општем управном поступку («Сл. лист СРЈ», број 33/97 и 31/01 и „Сл. гласник РС“, бр.30/10),
издаје
УВЕРЕЊЕ
Стамбени објекат, лоциран на кп._____ КО _________, а који је означен бројем 1 на копији
плана, изграђен је __________. године, односно у време када није била потребна грађевинска
дозвола за изградњу те врсте објеката на селу тј. пре 21. марта 1961. године, када је ступио на
снагу Закон о условима за изградњу стамбених зграда на селу («Сл. гласник НРС», бр. 7/61).
Наведени подаци су утврђени на основу изјаве два сведока број ____. од _____ 20 . године
и копије плана.
смислу члана 162. Закона о општем управном поступку, ово Уверење нема значај
јавне исправе, не везује орган коме је поднешено као доказ, а издаје се ради прикључка на
систем водоснабдевања.
Републичка административна такса у износу од 580,00 динара, наплаћена је по Тар. бр. 1.
и
Закона о републичким административним таксама и Тарифе републичких административних
такси („Сл. гласник РС“, бр.43/03, 51/03-испр., 61/05, 101/05-др.закон, 05/09, 54/09, 50/11, 70/11 –
усклађени дин. изн., 55/12 – усклађени дин. изн., 93/12, 47/13 – усклађени дин. изн., 65/13 –
др.закон, 57/14 – усклађени дин. изн. и 45/15 – усклађени дин. изн).
Градска административна такса у износу од 210,00 динара, наплаћена је по Тар бр. 1 и 4.
Одлуке о општинским административним таксама («Сл. лист Град», бр.14/08).
Обрађивач
_________________
НАЧЕЛНИК
________________________________
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БОР
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне,
имовинско-правне и стамбене послове
Одсек за обједињену процедуру издавања дозвола и
комуналне послове
Број: ROP-BOR-____-ISAW-1/2016 Инт.
број: 351-_____/20 -III/05
_______ 20 . године
БОР

Oпштинска управа – Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и
стамбене послове - Одсек за обједињену процедуру издавања дозвола и комуналне послове у
Бору,
решавајући
по
захтеву
____________
из
___________________________,
Ул.
______________бр.______, матични број, које пред овим органом по пуномоћју
заступа
______________________________из _____________, Ул. __________________ бр.______,
ЈМБГ
____________________, за издавање решења, на основу члана 145. став 1. Закона о планирању и
изградњи («Сл. гласник РС», бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 –
одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 192. Закона о општем
управном поступку («Сл. лист СРЈ», број 33/97 и 31/01 и „Сл. гласник РС“, бр.30/10), доноси
РЕШЕЊЕ
ОДОБРАВА СЕ ____________________ из ____________, Ул. _____________ бр.____,
матични број ________________, извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола –
реконструкција темеља и пратећих елемената хале механичке обраде (објекта категорије „В“ –
захтевни објекти, са класификационим бројем 125012) у Ул. _____________ у _______, на
кп.бр.______ КО _______.
Идејни пројекат бр.__________ (Главну свеску и Пројекат конструкције), израдио је
____________________________________________________________ из _____________,
Ул.
________________ бр.____, где је главни и одговорни пројектант _______________, број лиценце
______________.
Предрачунска вредност радова износи _____________________ РСД.
Идејни пројекат и Информација о локацији, на основу којих се издаје ово решење, саставни
су део истог.
Инвеститор нема обавезу плаћања доприноса за уређење грађевинског земљишта, а на
основу Одговора на захтев за давање информације о потреби и висини доприноса за уређење
грађевинског земљишта, бр.______ од ___________.20 . године, који је издат од стране ЈП
“Дирекција за изградњу Бора“ из Бора.
Обавеза је инвеститора да у складу са чл.148. Закона о планирању и изградњи («Сл.
гласник РС», бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 –
одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) и чл.31. ст.1 Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр.113/15), овом одељењу пријави
почетак
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извођења радова, најкасније 8 (осам) дана пре почетка извођења радова, као и да до почетка
извођења радова изради Пројекат за извођење.
Образложење
______________________ из _____________, Ул. ________________________ бр.______, матични
број ____________, које пред овим органом заступа _____________________ из
__________________, Ул. _________________________ бр._____, ЈМБГ ________________,
поднело је у систему подношења захтева електронским путем захтев заведен под бројем ROPBOR-_____-ISAW-1/2016 од
________ 20 . године (Инт.број 351-____/1 -III/05), за издавање решења којим се одобрава
извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола – реконструкција темеља и пратећих
елемената хале механичке обраде (објекта категорије „В“ – захтевни објекти, са
класификационим бројем 125012) у Ул. ________________ у Бору, на кп.бр.________ КО
_______.
Уз захтев за издавање решења, инвеститор је приложио:
Идејни пројекат (Главну свеску и Пројекат конструкције),
Информацију о локацији бр.350-___/2016-III/05 од _______ 20 . године, која је издата од
стране овог органа,
Пуномоћје бр.____ од __________ 20 . године и
Доказе о уплати републичке административне таксе и уплати накнаде за ЦЕОП.
Решавајући по поднетом захтеву, а увидом у приложену документацију, овај орган је у
складу са чл.29. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(„Сл. гласник РС“, бр.113/15), у име и за рачун инвеститора прибавио:
Извод из листа непокретности број ___ КО ______, који је од стране РГЗ СКН Бор, издат
под бр.952-_____/2016-1 од _________ 20 . године,
затим и
Одговор на захтев за давање информације о потреби и висини доприноса за уређење
грађевинског земљишта, бр._______ од _______ 20 . године, који је издат од стране ЈП
“Дирекција за изградњу Бора“ из Бора.
Како је инвеститор уз захтев за издавање решења поднео сву потребну документацију и како
је овај орган у систему подношења захтева електронским путем по службеној дужности прибавио
сву документацију прописаном чланом чл.145. ст. 2. Закона о планирању и изградњи («Сл.
гласник РС», бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 –
одлука УС, 98/13
– одлука УС, 132/14 и 145/14), то је решено као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: против овог решења, може се изјавити жалба Министарству
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, у року од 8 (осам) дана од дана
достављања. Жалба се подноси преко овог Органа, кроз систем спровођења обједињене
процедуре електронским путем, са приложеном републичком административном таксом од
440,00 динара, на бр.ж.р. 840-742221843-57 (поз.н.бр. 97 17-027).
Решење доставити: подносиоцу захтева, грађевинској инспекцији, имаоцима јавних
овлашћења и архиви.
Обрађивач
_______________

НАЧЕЛНИК
________________________________

80

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БОР
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне,
имовинско-правне и стамбене послове
Одсек за обједињену процедуру издавања дозвола и
комуналне послове
Број: ROP-BOR-______-_____-1/20
Инт. број: 351-____/20 -III/05
__________ 20 . године
БОР
Градска управа – Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене
послов – Одсек за обједињену процедуру издавања дозвола и комуналне послове у Бору, на
основу Изјаве извођача радова _____________ из ______________, Ул. ________________
бр.______, матични број _____________, кога по пуномоћју заступа _________________________
из
_______________, Ул.________________ бр._____, ЈМБГ _____________, о завршетку објекта у
конструктивном смислу, где је инвеститор _________________ из ___________, Ул.
________________ бр._____, матични број ____, на основу члана 152. Закона о планирању и
изградњи («Сл. гласник РС», бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 –
одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 36. Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр.113/15) и
члана 162. Закона о општем управном поступку («Сл. лист СРЈ», број 33/97 и 31/01 и „Сл. гласник
РС“, бр.30/10),
ПОТВРЂУЈЕ
пријем Изјавe извођача радова __________________ из _________, Ул. ____________
бр.____, матични број ____, о завршетку објекта у конструктивном смислу – објекта за трговину
на мало (објекат категорије „В“, класификациона ознака 123002), укупне спратности: приземље
(П+0), укупне нето корисне површине _______ м2 и укупне бруто развијене грађевинске
површине _______
м2, на углу _________ и Ул. _______________ у __________, на кп.бр.____ КО _____, где је
инвеститор ___________________________, из ______________________, матични број
_____________.
Доставити: извођачу радова, грађевинској инспекцији и архиви града Бор.
Обрађивач
___________________

НАЧЕЛНИК
________________________________
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БОР
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне,
имовинско-правне и стамбене послове
Одсек за обједињену процедуру издавања дозвола и
комуналне послове
Број: ROP-BOR-______-CCF-1/2016
Инт. број: 351-____/20 -III/05
__________ 20 . године
БОР

Градска управа – Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и
стамбене послов – Одсек за обједињену процедуру издавања дозвола и комуналне послове у
Бору, на основу Изјаве извођача радова ____________ из ____________, Ул. _______________
бр.______, матични број ____________, кога по пуномоћју заступа _____________________ из
____________, Ул._______________ бр.____, ЈМБГ _______________, о завршетку изградње
темеља пословног објекта, где је инвеститор _______________________________ из
________________, Ул.
_________________ бр.____, матични број ____________, на основу члана 152. Закона о
планирању и изградњи («Сл. гласник РС», бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10 – одлука УС, 24/11,
121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 35.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник
РС“, бр.113/15) и члана 162. Закона о општем управном поступку («Сл. лист СРЈ», број 33/97 и
31/01 и „Сл. гласник РС“, бр.30/10),
ПОТВРЂУЈЕ
пријем Изјавe извођача радова______________ из_____________, Ул. _____________
бр.____, матични број _____, о завршетку изградње темеља пословног објекта – објекта за
трговину на мало (објекат категорије „В“, класификациона ознака 123002), укупне спратности:
приземље (П+0), укупне нето корисне површине _________ м2 и укупне бруто развијене
грађевинске површине
_________ м2, на углу _______________ и Ул. _____________________ у _________, на кп.бр.____
КО ________, где је инвеститор ___________________________, Ул. ___________________
бр._____, матични број __________.
Доставити: извођачу радова, грађевинској инспекцији и архиви града Бор.
Обрађивач
____________________
НАЧЕЛНИК
________________________________
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БОР
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне,
имовинско-правне и стамбене послове
Одсек за обједињену процедуру издавања дозвола и
комуналне послове
Број: ROP-BOR-______-WA-1/2016
Инт. број: 351-____/20 -III/05
__________ 20 . године
БОР

Градска управа – Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене
послове - Одсек за обједињену процедуру издавања дозвола и комуналне послове у Бору,
поступајући по пријави почетка извођења радова инвеститора _______________________ из
__________________, Ул.____________________ бр._____, матични број 17528483, кога по
пуномоћју заступа ______________из _________________, матични број ___________, кога
заступа
_______________________, Ул.___________________ бр.____, ЈМБГ _________________, на
основу члана 148. Закона о планирању и изградњи («Сл. гласник РС», бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10
– одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и
145/14) и чл.32. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(„Сл. гласник РС“, бр.113/15), издаје
ПОТВРДУ
ПОТВРЂУЈЕ
СЕ
пријава
радова
инвеститору
___________________
из
_______________, Ул. ___________________ бр.____, матични број ___________, на изградњи
објекта за боравак радника са водонепропусном септичком јамом, укупне нето корисне површине
______ м2, укупне бруто развијене грађевинске површине _______ м2 и укупне спратности:
____________ (_____), у
______________– Град Бор, на кп.бр._____ КО ________________, који су одобрени решењем
бр.351-____/1 -III/05 од __________ 20 . године, које је издато од стране овог органа.
Овај орган утврдио да је надлежан за поступање по пријави, а уз пријаву радова, која је
заведена под бр.ROP-BOR-_____-WA-1/2016 од ________ 20 . године (Инт. број 351_________/20 - III/05) су достављени:
пуномоћје,
валидан правни основ по коме се подноси пријава – решење за радове за које се не
издаје грађевинска дозвола, решење бр.351-___/1 -III/05 од ___________20 . године, које је издато
од стране овог органа,
Потврда о уређености односа у погледу плаћања доприноса за уређење грађевинског
земљишта бр.___ од _________. године, која је издата од стране ЈП „Дирекција за изградњу Бора“
из Бора и
доказ о уплати накнаде за ЦЕОП и доказ о уплати републичке административне таксе.
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Планирани почетак извођења радова је __________ 20 . године, а планирани завршетак
извођења радова је __________ 20__. године.
Потврду доставити: инвеститору, грађевинској инспекцији и архиви.
Обрађивач
___________________
НАЧЕЛНИК
________________________________
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БОР
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне,
имовинско-правне и стамбене послове
Одсек за обједињену процедуру издавања дозвола и
комуналне послове
Број: ROP-BOR-____-CPI-1/2016
Инт.број: 351-___/1 -III/05
___________ 20 . године
БОР

Градска управа – Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и
стамбене послове - Одсек за обједињену процедуру издавања дозвола и комуналне послове у
Бору, решавајући по захтеву_________________, Ул. __________________ бр.___, ЈМБГ
_____________, које пред овим органом заступа _____________________ из _______________,
Ул.
____________________ бр.____, ЈМБГ ________________, поднео је у систему подношења
захтева електронским путем за издавање грађевинске дозволе, на основу члана 134. став 2. Закона
о планирању и изградњи («Сл. гласник РС», бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10 – одлука УС, 24/11,
121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 192.
Закона о општем управном поступку («Сл. лист СРЈ», број 33/97 и 31/01 и „Сл. гласник РС“,
бр.30/10), доноси
ЕШЕЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ
ОДОБРАВА

СЕ
_________________,
Ул.
_________________
бр.____,
ЈМБГ
_______________, извођење радова на изградњи стамбене зграде са једним станом,
(класификационог броја 111011 и категорије „А“), укупне спратности: подрум и приземље
(По+П), укупне нето корисне површине ______ м2 и укупне бруто развијене грађевинске
површине _____ м2, на кп.бр._____ КО ________.
Пројекат за грађевинску дозволу са Изводом из Пројекта за грађевинску дозволу ПГД
бр._____ (Главну свеску и Пројекат архитектуре), израдила је ________________________ из
____________________, Ул. _____________________ бр.____, где је главни и одговорни
пројектант _____________________, број лиценце____________.
Извештај о извршеној техничкој контроли Пројекта за грађевинску дозволу (Пројекта
архитектуре и Пројекта конструкције) бр._______, израдило је _______________ из ________, Ул.
________________
бр.
____,
где
је
одговорни
вршилац
техничке
контроле
______________________, број лиценце ___________.
Елаборат енергетске ефикасности бр._______, израдило је _____________ из
________________, Ул. _________________ бр. ____, где је одговорни пројектант
______________, број лиценце ________.
Предрачунска вредност радова износи _________ РСД.
Допринос за уређење градског грађевинског земљишта у износу од _________ РСД,
инвеститор ће регулисали једнократном уплатом, а на основу Одговора на захтев за давање
информације о
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потреби и висини доприноса за уређење грађевинског земљишта,
бр._______ од _________ 20
године, који је издат од стране ЈП „Дирекција за изградњу Бора“ из Бора.
Ова грађевинска дозвола престаје да важи ако се не отпочне са грађењем објекта, односно
извођењем радова, у року од две године од дана правоснажности грађевинске дозволе, као и у
случају да се у року од пет година за тај објекат не изда употребна дозвола.
Локацијски услови, Пројекат за грађевинску дозволу, Извод из Пројекта за грађевинску
дозволу и Елаборат енергетске ефикасности, саставни су део овог решења.
Обавеза је инвеститора да у складу са чл.148. Закона о планирању и изградњи («Сл.
гласник РС», бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 –
одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) и чл.31. ст.1 Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр.113/15), овом одељењу пријави
почетак извођења радова, најкасније 8 (осам) дана пре почетка извођења радова, као и да до
почетка извођења радова изради Пројекат за извођење.
Инвеститор је у обавези да у складу са чл.152. став 2. Закона о планирању и изградњи («Сл.
гласник РС», бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 –
одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) и чл.34. и 36. 1 Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр.113/15), овом
Одељењу пријави завршетак израде темеља објекта и завршетак објекта у конструктивном
смислу.
Образложење
____________________ из _____________, Ул. __________________ бр._____
ЈМБГ
____________________, кога пред овим органом заступа _________________ из _________, Ул.
_____________________ бр.____, ЈМБГ _______________, поднео је у систему подношења
захтева електронским путем захтев заведен под бројем ROP-BOR-_____-CPI-1/2016 од ________
20 . године (Инт.број 351-__/1 -III/05), за издавање грађевинске дозволе којом се одобрава
извођење радова на изградњи стамбене зграде са једним станом, (класификационог броја 111011
и категорије „А“), на начин и на локацији који су ближе описани у диспозитиву овог Решења.
Уз захтев за издавање Решења, инвеститор је приложио:
Пуномоћје бр. _____ од _____________ године,
Пројекат за грађевинску дозволу са Изводом из Пројекта за грађевинску дозволу
(Главну свеску и Пројекат архитектуре), у по 3 (три) примерка,
Елаборат енергетске ефикасности у 2 (два) примерка,
Локацијске услове бр.______________ од _____________. 20 . године, који су издати
од стране овог Одељења и
Доказ о уплати републичке административне таксе и доказ о уплати за ЦЕОП.
Решавајући по поднетом захтеву, а увидом у приложену документацију, овај орган је у
складу са чл.17. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(„Сл. гласник РС“, бр.113/15), проверио испуњеност формалних услова за поступање по захтеву,
односно да је:
надлежан за поступање по захтеву;
подносилац захтева лице које може бити инвеститор те врсте радова у складу са
Законом;
захтев поднет у прописаној форми и да садржи све прописане податке;
уз захтев приложена сва документација прописана Законом и подзаконским актима
донетим на основу Закона и да је
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.

уз захтев приложен доказ о уплати прописане таксе и накнаде,

па је у складу са чл.19. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем („Сл. гласник РС“, бр.113/15), по службеној дужности у име и за рачун инвеститора
прибавио:
Извод из листа непокретности број ___ КО _______, који је од стране РГЗ СКН Бор,
издат под бр.952-______/20 -1 од ________ 20 . године,
затим и:
Одговор на захтев за давање информације о потреби и висини доприноса за уређење
грађевинског земљишта, бр.____ од ______.20 . године, који је издат од стране ЈП
„Дирекција за изградњу Бора“ из Бора.
Како је инвеститор уз захтев за издавање решења поднео сву потребну документацију и
како је овај орган у систему подношења захтева електронским путем по службеној дужности
прибавио сву документацију прописаном чланом чл.135. Закона о планирању и изградњи («Сл.
гласник РС», бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 –
одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14), то је решено као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: против овог решења може се изјавити жалба Министарству
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Београд – Зајечарски управни округ, у року од 8
(осам) дана од дана достављања. Жалба се кроз систем за електронско подношење пријава
подноси преко овог Органа, са републичком административном таксом од 440,00 динара, на
бр.ж.р. 840-742221843-57 (поз.н.бр. 97 17-027).
Решење доставити: подносиоцу захтева, грађевинској инспекцији, имаоцима јавних
овлашћења и архиви.
Обрађивач
__________________________
НАЧЕЛНИК
________________________________
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД
БОР ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, грађевинске,
комуналне, имовинско-правне и стамбене пословe
Одсек за обједињену процедуру издавања дозвола и
комуналне послове
Број: ROP-BOR-_____-IUP-_/201__ Заводни
инт. број : 351-11-___/__-III/05
Датум : ______. године Б О Р
Градска управа – Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и
стамбене пословe - Одсек за обједињену процедуру издавања дозвола и комуналне послове у
Бору, поступајући по захтеву _________ из Бора, ____________, кога заступа пуномоћник
________________, за издавање употребне дозволе, а на основу члана 158. став 2. Закона о
планирању и изградњи («Сл. гласник РС», бр. 72/2009, 81/09, 24/11, 121/12, 132/14 и 145/14),
члана
став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем («Сл.
гласник РС», бр. 113/15) и члана 192. Закона о општем управном поступку («Сл. лист СРЈ», бр.
33/97
и 31/01 и Сл. гласник РС»,
бр. 30/2010), доноси :
ЕШЕЊЕ
УПОТРЕБНОЈ ДОЗВОЛИ
ОДОБРАВА СЕ употреба ___________објекта у Бору, у улици ___________., на к.п.бр.
______ КО ________, спратност: ____________, површине у основи приземља
_____ м2, категорије _______, класификациони број _______, који је изграђен на основу Решења
бр. 351-___/____од _________ године издатог од надлежног органа, чији је инвеститор и извођач
радова
____________________, улица _____________________., ЈМБГ _____________________.
Објекат је изграђен у свему према издатом Решењу за изградњу и Главном пројекту.
Извршено је геодетско снимање објекта.
Гарантни рок из става 1. овог Решења износи две године.
Саставни део овог Решења чини записник Комисије за технички преглед од ____________
Употреба помоћног објекта - гараже у ________ у улици __________________бр.
__, на катастарској парцели број _______ КО ______, површине парцеле која је под зградомобјектом
______, спратности _____, категорије __, класификациони број ____________, у листу
непокретности означен бројем ___.
Извршено је геодетско снимање објекта.
Гарантни рок из става 1. овог решења износи две године.
Саставни део овог решења чини Записник о извршеном техничком прегледу изведене
изградње _________ објекта са предлогом комисије за технички преглед за издавање употребне
дозволе од _________. године урађен од стране _________________
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Образложење
Инвеститор: ___________, улица ______________, ЈМБГ ______________, поднео је
захтев заведен под бр. __________ од _______ године за издавање Употребне дозволе за
коришћење наведеног објекта за који је добио одобрење за градњу/грађевинску дозволу бр. 351__/__ од _______године издате од надлежног органа и објекат је сам градио у сопственој режији.
Уз захтев за издавање употребне дозволе инвеститор је поднео и следећу документацију у
форми електронског документа кроз ЦИС :
-

Из свега напред изложеног одлучено је као у диспозитиву решења а сходно члану 158.
Закона о планирању и изградњи («Сл. гласник РС», бр. 72/2009, 81/09, 24/11, 121/12, 132/14 и
145/14), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем («Сл.
гласник РС», бр. 113/15), Правилника о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта,
саставу комисије, садржину предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу,
осматрању тла и објекта
току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката («Сл.
гласник РС», бр. 27/15 и 29/16) .

Поука о правном средству : Против овог решења може се изјавити жалба Министарству
грађевинрства, саобраћаја и инфраструктуре Београд – Зајечарски округ, у року од 8 (осам) дана
од дана пријема истог. Жалба се предаје преко овог Одељења, путем ЦЕОП-а, са републичком
административном таксом од 440,00 динара, на бр.ж.р. 840-742221843-57 (поз.н.бр. 97 17-027).
Oбрадио
____________________

НАЧЕЛНИК
______________________
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БОР
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне,
Имовинско-правне и стамбене послове
Одсек за обједињену процедуру издавања дозвола и комуналне послове
Број: 352-___/__-III/05
датум
БОР
Градска управа Бор Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и
стамбене послове - Одсек за обједињену процедуру издавања дозвола и комуналне послове,
решавајући по захтеву _______________________________, за издавање одобрења за заузеће
простора, на основу члана ____ Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних објеката и
других објеката привременог карактера на површинама јавне намене на територији опшрине Бор
(«Сл. лист града Бор», бр.18/14.) и члана 192. Закона о општем управном поступку («Сл. лист
СРЈ», бр. 33/97 и 31/01 и „Сл. гласник РС“, број 30/10) доноси
РЕШЕЊЕ
ОДОБРАВА СЕ име и презиме подносиоца захтева, улица и број, МБ ________,
ПИБ ___________, заузеће јавне површине у Бору у _________ локација_____________, у
површини од ____ м2, ради __________________________ (продаје или излагања робе или
постављања мањег монтажног објекта) .
Овим решењем одобрава се заузеће јавне површине за
период
од
_______________
године
до
_____________ године.
Корисник је дужан да простор око заузете јавне површине одржава у чистом стању,
по престанку заузећа исти доведе у првобитно стање.
бразложење
Име и презиме подносиоца захтева, поднео је захтев заведен под бројем 352___/___-III/05 од _________ године, за издавање одобрења за заузеће јавне површине у Бору, у
површини од _____ м2, ради __________________________ (продаје или излагања робе или
постављања мањег монтажног објекта) .
Уз захтев за издавање решења, инвеститор је приложио:
Решење АПР, број ____________од ______________ године,
Уговор о закупу или власништву пословне просторије Ов. ________ од
______ године и
Скицу локације за заузеће јавне површине,
Грађевинску дозволу (у случају ако се заузеће тражи за складирање
грађевинског метријала).
Разматрајући поднети захтев и приложену документацију, утврђено је да су испуњени
услови за издавање одобрења за заузеће јавне површине, сагласно члану ___
8
7
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Oдлуке о ____________________ («Сл. лист Град», бр._______________).
Комуналну таксу, наплаћује по пријему овог решења Одељење Пореске администрације
Градске управе Бор, а на основу Одлуке о локалним комуналним таксама града Бор (« Сл. лист
Град», бр. 27/06, 10/07, 1/08, 14/08, 9/09, 05/10 и друге)
Градска административна такса у износу од ____ динара наплаћена је по Тар.бр. __ и
Тар. бр. __ тачка __ Одлуке о општинским административним таксама («Службени лист Град»,
број 27/06, 1/08, 14/08 и друге).
Правна поука: Против овог решења може се изјавити жалба Градском већу СГ Бор у року
од 15 дана од дана достављања. Жалба се подноси преко овог Органа са Градском
административном таксом од 80,00 динара.
Решење доставити: подносиоцу захтева, Пореској администрацији, Комуналној
инспекцији и архиви Града Бор.
Обрађивач:

параф

1.
НАЧЕЛНИК
__________________________
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БОР
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне,
Имовинско-правне и стамбене послове
Одсек за обједињену процедуру издавања дозвола и комуналне послове
Број: 352 -___/__-III/05
датум
БОР
Градска управа Бор Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинскоправне и стамбене послове - Одсек за обједињену процедуру издавања дозвола и комуналне
послове, решавајући по захтеву ___________________________, а за издавање одобрења за
постављање рекламе на пословном простору или ван пословног простора на основу члана
___ Одлуке о комуналним делатностима на територији града Бор («Сл. лист Град», бр. 13/02,
22/02,14/03,9/04,15/04, 10/07 и други) и члана 192. Закона о општем управном поступку («Сл.
лист СРЈ», бр. 33/97 и 31/01 и „Сл. гласник РС“, број 30/10), доноси
РЕШЕЊЕ
ОДОБРАВА СЕ име и презиме подносиоца захтева, улица и
број
__________, мат. број __________, ПИБ ____________, постављање рекламне табле на
пословном простору или ван пословног простора на локацији ______________ у улици
_____________.
РЕКЛАМНА ТАБЛА са натписом
____________________________________________ поставља се __________________
(детаљан опис локације) димензија _____________________ и иста је израђена од
__________________(материјала).
Овим решењем одобрава се постављање рекламне табле за
период од _____________ године до ______________ године.
По престанку коришћења рекламе, корисник је дужан да исту уклони најкасније у року
од 15 дана од престанка коришћења.
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Образложење
________________________, поднео је овом органу захтев за постављање рекламне табле
на пословном простору или ван пословног простора на локацији ______________, у улици
__________, заведен под бр: 352-__/__-III/05 од
____________ године.
Као доказ о праву својине достављен је Уговор о купопродаји, закључен дана
____________ године. Достављено је и решење АПР-а ____________ од _________
године, као и скица рекламне табле.
Како је на основу напред наведеног приложена документација из члана 115.б. Одлуке о
комуналним делатностима на територији града Бор («Сл. лист Град», бр. 13/02,
22/02,14/03,9/04,15/04, 10/07 и други), то је одлучено као у диспозитиву овог решења.
Градска административна такса у износу од 550,00 динара, наплаћена је по Одлуци о
општинским административним таксама.(„Сл. лист града Бор“, бр. 27/06, 1/08
14/08).
Правна поука: Против овог Решења може се изјавити жалба Градском већу СО Бор у
року од 15 дана од дана достављања. Жалба се подноси преко овог Органа, са Градском
административном таксом од 80,00 динара, на бр.ж.р. 840-742251843-73 (поз.н.бр. 97 17-027).
Решење доставити: подносицу захтева, комуналној инспекцији и архиви Града Бор.

Обрађивач
_______________________
НАЧЕЛНИК
__________________________
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БОР
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне,
Имовинско-правне и стамбене послове
Одсек за обједињену процедуру издавања дозвола и комуналне послове
Број: 352-___/___-III/05
датум
БОР
Градска управа Бор Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и
стамбене послове - Одсек за обједињену процедуру издавања дозвола и комуналне послове,
решевајући по захтеву име и презиме подносиоца захтева, за издавање одобрења за
прекопавање јавне површине, на основу члана ____ Одлуке о комуналним делатностима («Сл.
лист Град», бр. 13/02, 22/02, 14/03, 9/04, 15/04, 10/07 и други) и члана 192.Закона о општем
управном поступку («Сл. лист СРЈ», бр. 33/97 и 31/01 и „Сл. гласник РС“, број 30/10), доноси
РЕШЕЊЕ
ОДОБРАВА СЕ ________________________________, прекопавање јавне површине у
Бору, на локацији _______________, ради извођења радова на ____________ постојећој
инсталацији или ради изградње нове инсталације.
Прекопавање извршити у свему према:
Сагласности и техничким условима бр. _____, од ______ године, издатим од стране
ЈП „Дирекције за изградњу Бора“, улица Николе Пашића број 14, Бор,
Сагласности и скици која је издата од стране Привредног друштва за
дистрибуцију електричне енергије _____________, бр. _________ од
__________ године,
Сагласности и техничким условима која је издата од стране Предузећа за
Телекомуникације „Телеком Србија“ АД из Београда-извршна јединица ЗајечарБор, радни центар 1 нивоа Бор, бр.____________, од ________ године,
Сагласности и скици ЈКП „Водовод“ Бор, бр. ___________, од __________
године,
Сагласности и скици ЈКП „Топлана“ Бор, бр. ___________, од __________
године,
___________________________________________________________________
(назив предузећа које газдује инсталацијама које су у обухвату радова).
За евентуалне последице због непоштовања диспозитива овог решења као и услова
прописаних од стране ЈП „Дирекција за изградњу Бора“, одговоран је подносилац захтева.
Након завршетка радова, подносилац захтева је дужан да јавну површину у року од
7 дана доведе у првобитно стање по налогу ЈП „Дирекције за изградњу Бора“.
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Образложење
Подносилац захтева ____________________, улица и број _________, поднео је захтев за
прекопавање јавне површине ради извођења радова на __________________ заведен под бројем
352-___/____-III/05 од _________ године за издавање решења.
Разматрајући поднети захтев и приложену документацију и то: Сагласност и техничке
услове за прекопавање јавне површине, бр. _____, од ______ године, који су издати од стране ЈП
«Дирекција за изградњу Бора» Бор, улица Николе Пашића бр. 14, а сагласно члану 95., 97., 102.,
103. и 106. Одлуке о комуналним делатностима („Сл. лист Град“, бр. 13/02 и други), решено је
као у диспозитиву овог Решења.
Градска административна такса у износу од _______ динара, наплаћена је по Одлуци о
општинским административним таксама.(„Сл. лист града Бор“, бр. 27/06, 1/08
14/08).
Правна поука: Протв овог решења може се изјавити жалба Градском већу СО Бор у року
од 15 дана од дана достављања. Жалба се подноси преко овог Органа са Градском
административном таксом од 80,00 динара.
Решење доставити: подносиоцу захтева, комуналној инспекцији, ЈП «Дирекцији за
изградњу Бора» и архиви града Бор.
Обрађивач
____________________
НАЧЕЛНИК
__________________________
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Од 01. јануара 2016. године, у складу са чл.132. (с3) став 2. Закона о планирању и
изградњи изградњи («Сл. гласник РС», бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12,
42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14), спровођење
обједињене процедуре у издавању грађевинских дозвола, односно подношење:
захтева за издавање локацијских услова;
захтева за издавање грађевинских дозвола;
захтева за издавање решења за извођење радова за које се не издаје
грађевинска дозвола;
захтева за издавање привремених грађевинских дозвола;
захтева за издавање решења за уклањање објеката;
захтева за измену грађевинских дозвола услед одступања у току градње;
захтева за измену грађевинских дозвола услед промене инвеститора;
пријава радова;
изјава о завршетку израде темеља;
изјава о завршетку објекта у конструктивном смислу;
захтева за прикључење објеката на инфраструктуру;
захтева за издавање употребних дозвола.
Издавање аката од стране органа надлежних за издавање грађевинских дозвола, као и
комуникација са подносиоцима захтева и имаоцима јавних овлашћења и достављање
документације, ВРШИ СЕ ИСКЉУЧИВО У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ.
Битно је напоменути да је подносилац захтева у обједињеној процедури у обавези да
обезбеди електронски потпис како би поднео захтев, или да овласти друго лице са електронским
потписом, како би га заступало пред органима надлежним за издавање грађевинских дозвола.
10.4. ПОСТУПАК ОЗАКОЊЕЊА - ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ
Поступак озакоњења започиње се доласком комисије за попис нелегално нелегално
изграђених објеката на терен и доношењем решења од стране грађевинске инспекције, након чега
се
овом Одељењу по службеној дужности покреће поступак
озакоњења. Поступком озакоњења обухваћени су сви
објекти који су:
изграђени, реконструисани или дограђени без грађевинске дозволе, односно без
одобрења за изградњу;
на којима је приликом изградње одступљено од издате грађевинске дозволе,
односно одобрења за изградњу и потврђеног главног пројекта;
који су изграђени, односно који се користе на основу привремене грађевинске дозволе.
Власници бесправно изграђених објеката, односно делова објеката који су поднели
пријаву или захтев за легализацију по раније важећем Закону у прописаним роковима немају
обавезу подношења поновног захтева, већ се та пријава сматра захтевом у смислу овог Закона.
10.5. ОДЕЉЕЊЕ ЗА УПРАВУ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
Обрасце захтева, као и информације о висини и начину уплате таксе и уплатнице можете
лично добити на шалтерима Пријемне канцеларије Градске управе Одељења за управу и опште
послове, број: 1, 3, 4, 5, 6 и 8.
Контакт телефони:
Пријемна канцеалрија: 030/423255 Локали:
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114 (послови матичне службе),
119 (послови овере),
128 (послови писарнице, архиве и експедиције поште),
176 (послови дечије заштите)
178 (АПР и пореска администрација)
10.6. ПРИЈЕМ, ЕВИДЕТИРАЊЕ И ЗАВОЂЕЊЕ ПОШТЕ И ПОДНЕСКА И ЕКСПЕДИЦИЈА
ПОШТЕ, ИЗДАВАЊЕ ПРЕДМЕТА ИЗ АРХИВЕ, РАДИ РАЗГЛЕДАЊА, ПРЕПИСИВАЊА И
ФОТОКОПИРАЊА СПИСА
Пријем, евидентирање и завођење поште и поднесака врши се по правилима канцеларијског
пословања. Експедиција поште и достављање аката странкама врши се путем ПТТ службе и доставне
службе Управе, по одредбама Закона о општем управном поступку. Писани захтев за издавање
предмета из архиве, разгледање и фотокопирање списа предмета, подноси се на прописаном обрасцу на
шалтерима Пријемне канцеларије, број. 5 и 6.
Захтев имају право да поднесу све странке који правни интерес за ову услугу учине вероватним.
Странке имају право да разгледају списе предмета и да о свом трошку препишу, односно фотокопирају
потребне списе. Разгледање и преписивање,односно фотокопирање списа,врши се под надзором
одређеног службеног лица. Право да разгледа списе и да о свом трошку препише, односно фотокопира
поједине списе, има и свако треће лице које за то учини вероватним свој правни интерес.
Додатне информације можете добити на контакт телефон: 030/423-255, локал 128.
10.7.ИЗДАВАЊЕ ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА РОЂЕНИХ, ВЕНЧАНИХ И УМРЛИХ,
ИЗДАВАЊЕ УВРЕЊА О ДРЖАВЉАНСТВУ, ИЗДАВАЊЕ ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА
НАМЕЊЕНИХ ИНОСТРАНСТВУ
Ако су се чињенице рођења, закључења брака, или смрти, десиле на територији матичног
подручја Бор, или држављанство уписано у матичне књиге и књиге држављана које се воде за матично
подручје Бор, за наведена документа странке се обраћају писаним захтевом на шалтерима Градског
услужног центра.
Контакт телефони: 030/423-255, локал 114.
Уколико су се чињенице рођења, закључења брака, или смрти, десиле на територији других
насељених места града Бор, односно матичних подручја за која се матичне њиге воде по месним
канцеларијама, или држављанство уписано у матичне књиге и књиге држављана које се воде по месним
канцеларијама, за наведена документа странке се обраћају захтевом надлежној месној канцеларији која је
седиште матичног подручја за оно насељено место у коме се нека од наведених чињеница десила.
Изводи и држављанства се издају истог или наредног дана. Подносилац захтева је дужан да уз
захтев приложи доказ о уплати таксе и накнаде и да личну исправу на увид. Изводи из матичних књига и
уверење о држављанству могу се издати лицу на које се односе, односно члану његове уже породице,
усвојитељу или старатељу, а уколико подносилац захтева документ тражи за неко друго лице, које не
спада у круг наведених лица , у обавези је да на увид приложи и овлашћење тог лица. Захтеви се
електронским путем могу проследити на адресу Е-документа града Бор.
10.7.1. Упис чињенице рођења у матичну књигу рођених
Чињеницу рођењa детета у здравственој установи пријављује здравствена установа, надлежној
матичној служби. Рођење детета ван здравствене установе дужан је да пријави отац детета, а ако он није
у
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могућности да то учини, други члан домаћинства, односно лице у чијем је стану дете рођено, или мајка
чим за то буде способа, или бабица, или лекар, који су суделовали при порођају, а кад ових лица нема
или су у немогућности да рођење пријаве–лице које је сазнало за рођење и то у року од 15 дана од дана
рођења детета.
Уколико је дете рођено на територији матичног подручја Бор пријава рођења детета и
одређивање личног имена детета, врши се у року од 30 дана од дана рођења детета, у канцеларији број
36, која се налази у згради Градске упреве Бор, М.Пијаде бр. 3.
Контакт телефони: 030/423-255, локали 118 и 135



За пријаву рођења и одређивању личног имена детета потребно је:
за одређивање личног имена детета рођеног у браку потребно је присуство једног од родитеља,
уколико родитељи имају различита презимена, за одређивање личног имена њиховог заједничког
прворођеног детета потребно је присуство оба родитеља,
за одређивање личног имена детета рођеног у ванбрачној заједници потребно је присуство оба
родитеља. Уколико је дете рођено на територији других насељених места града Бор, односно
оних матичних подручја за која се матичне књиге воде по месним канцеларијама, пријава рођења
детета и одређивање личног имена детета врши се у надлежној месној канцеларији која се налази
у седишту матичног подручја за оно насељено место у коме је дете рођено.
Документа потребна за остваривање права:
извод из МКВ,
лична карта,
уверење о држављанству,
записник о личном имену за ванбрачно рођену децу, извод из МКР за родитеље и записник о
признавању очинства. Ова услуга ослобођена је плаћања административне таксе и Градске
накнаде. Упис чињенице рођења матичар врши истог дана по пријему пријаве.

10.7.2. Склапање брака
Захтев (усмени или писмени) за склапање брака лица, која желе да брак склопе на територији
матичног подручја Бор, подносе у канцеларији број 37у згради Градске управе Бор.
Контакт телефони: 030/423-255, локал 136
Уколико лица желе да склопе брак на територији других насељених места града Бор, односно
матичних подручја за која се матичне књиге воде по месним канцеларијама, пријава за склапање брака се
подноси на исти начин, надлежној месној канцеларији која се налази у седишту матичног подручја за оно
насељено место у коме се брак склапа.
Малолетно лице може поднети пријаву за закључење брака само на основу судске одлуке којом
му се одобрава ступање у брак пре пунолетства.
Склапање брака ван службених просторија је могуће на писани захтев будућих супружника, ако
за то постоје нарочито оправдани разлози, ако се обезбеде услови у погледу свечаног изгледа просторије
и ако се тиме не вређа достојанство чина склапања брака. О склапању брака ван службених просторија
доноси се посебно решење и плаћа посебна накнада по Одлуци о накнадама Градске управе Бор.
Документација потребна за остваривање права:
лична карта
извод из МКР, ако орган не води евиденцију
уверење о држављанству, ако орган не води евиденцију
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доказ о уплати накнаде трошкова.
Страни држављани подносе путну исправу и уверење о слободном брачном стању.
10.7.3. Упис чињенице смрти у матичну књигу умрлих
Уколико је смрт лица наступила на територији матичног подручја Бор, странке се обраћају
захтевом за упис чињенице смрти у матичну књигу умрлих у канцеларији број 37 у згради Градске
управе, у улици Моше Пијаде бр. 3 у Бору, о чему матичар сачињава записник о пријави смрти на
прописаном обрасцу.
Контакт телефон: 030/423-255, локал 136
Чињеницу смрти која је наступила код куће, дужни су да пријаве чланови породице са којима је
умрли живео, а ако ових нема или су у немогућности да то учине, чињеницу смрти пријављују друга
лица са којима је умрли живео или други чланови породице који су сазнали за смрт, односно лице у
чијем је стану смрт наступила. Ако нема ни ових лица, чињеницу смрт дужно је да пријави лице које је
прво за смрт сазнало.
Чињеницу смрти за лице које је умрло у здравственој установи, касарни, казнено- поправној
установи, хотелу, интернату или другој установи или организацији дужна је да пријави организација у
којој је лице умрло. Чињеница смрти се уписује у матичну књигу умрлих која се води за матично
подручје у чијем је саставу насељено место где је смрт наступила. Уколико је лице умрло на територији
другог насељеног места града Бор, односно на територији матичних подручја за која се матичне књиге
воде по месним канцеларијама, пријава смрти се врши на исти начин, у надлежној месној канцеларији,
која се налази у седишту матичног подручја за оно насељено место у коме је смрт лица наступила.
Документација потребна за остваривање права:
оригинална потврда о смрти издата од стране здравствене установе,
лична карта умрлог -извод из МКР, -извод из МКВ ако је умрло лице било у браку
уверење о држављанству, за умрлог.
Ова услуга ослобођена је плаћања административне таксе и накнаде за услуге.
10.7.4. Упис у матичне књиге чињенице које су достављене из иностранства (Упис чињенице
рођења, закључења брака и смрти држављана Србије, који се налазе у иностранству)
Странке које имају пребивалиште на територији матичног подручја Бор за упис чињеница
насталих у иностранству, обраћају се захтевом, који добијају, у зависности од чињенице која се уписује,
у канцеларији број 36 и број 37 у згради Градске управе у улици Моше Пијаде бр. 3 у Бору, или се
пријава новонастале чињенице врши преко дипломатско-конзуларног представништва на чијем подручју
је та чињеница настала.
Контакт телефон: 030/423-255, локали 118 и 136
Уколико подносиоци захтева имају пребивалиште на територији других насељених места града
Бор за која се матичне књиге воде по месним канцеларијама, наведеним захтевом странке се обраћају
надлежној месној канцеларији која се налази у седишту матичног подручја за оно насељено место у коме
имају пребивалиште.
Упис у матичне књиге, наведених чињеница из иностранства, врши се на основу извода из
матичне књиге иностраних органа. Чињеница рођења уписује се у матичну књигу рођених по месту
последњег пребивалишта родитеља у време рођења детета, а ако родитељи нису имали заједничко
пребивалиште по месту пребивалишта једног од родитеља, а ако је место пребивалишта родитеља
непознато-по месту рођења једног од родитеља.
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Документација потребна за остваривање права:
извод из матичне књиге рођених иностраног органа,
уверењео о држављанству за родитеље,
потврда о пребивалишту за родитеље,
изводи из МКВ за родитеље или извод из МКР ако родитељи детета нису у браку.
Чињеница склапања брака уписује се у матичну књигу венчаних по месту последњег
пребивалишта супружника у време закључења брака, а ако супружници нису имали заједничко
пребивалиште по месту пребивалишта једног од супружника, а ако је место пребивалишта супружника
непознато - по месту рођења једног од њих.
Документација потребна за остваривање права:
извод из матичне књиге венчаних иностраног органа,
уверење о о држављанству,
потврда о последњем пребивалишту супружника.
Чињеница смрти уписује се у матичну књигу умрлих по месту последњег пребивалишта умрлог,
а ако је последње пребивалиште непознато-по месту рођења умрлог лица.
Документација потребна за остваривање права:
извод из матичне књиге умрлих иностраног органа,
извод из маричне књиге рођених за умрлог,
извод из МКВ ако је умрло лице било у браку,
уверењео о држављанству,
потврда о пребивалишту.
Ова услуга ослобођена је плаћања административне таксе и градске накнаде.
10.7.5. Издавање уверења о слободном брачном стању
Уверење о слободном брачном стању издаје се лицу које подноси захтев, према месту у коме је
то лице уписано у матичну књигу рођених. Уколико је уверење потребно нашем држављанину ради
склапања брака са страним држављанином, или за неке друге сврхе, лица рођена на територији матичног
подручја Бор обраћају се писаним захтевом у канцеларији број 36 у згради Градске управе Бор. Уколико
је лице рођено на територији других насељених места града Бор, за која се матичне књиге воде по
месним канцеларијама, захтев за издавање уверења о слободном брачном стању подноси се у надлежној
месној канцеларији која се налази у седишту матичног подручја за оно насељено место у коме је место
рођења подносиоца захтева.
10.7.6. Промена личног имена
Странке које имају пребивалиште на територији матичног подручја Бор, обраћају се писаним
захтевом који добијају у канцедларији 36 Градске управе.
Захтев мора бити образложен. Уколико се захтев подноси преко пуномоћника, обавезно је
оверено овлашћење. За промену личног имена малолетном детету, захтев подноси у име малолетног
детета један родитељ док други даје сагласност, а дете старије од 10 година мора да да изјаву да је
сагласно са променом.
Контакт телефони: 030/423-255, локал 118
Документација потребна за остваривање права:
извод из МКР, -извод из МКВ,
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за лица у браку уверење основног суда да се против подносиоца захтева не води истрага и кривични
поступак,
фоткопија личне карте,
уверење о држављанству,
правоснажна судска пресуда о разводу брака, ако се промена презимена тражи због развода брака,
доказ о уплати административне такса и градска накнада.

10.7.7. Упис промена појединих чињеница у матичне књиге
Уколико су чињенице рођења, закључења брака, или смрти уписане у матичне књиге које се воде
за матично подручје Бор, странке се за упис промена у наведене књиге обраћају захтевом у канцеларији
број 36 у згради Градске управе Бор.
Контакт телефони: 030/423-255, локал 118
Документа потребна за остваривање права:
пресуда надлежног суда,
решење надлежног органа,
извод из МКР.
10.7.8. Накнадни упис у матичну књигу рођених
Накнадни упис у матичну књигу умрлих
За накнадни упис у матичну књигу рођених и матичну књигу умрлих које се воде за матична
подручја града Бор странке се обраћају писаним захтевом који добијају у канцеларији 36 Градске
управе.
Документација потребна за накнадни упис у матичну књигу рођних:
пријава о рођењу, -ако дете није рођено у здравственој установи, по ЗУП
узети изјаве 2 сведока која су присуствовала порођају,
извод из матичне књиге венчаних за родитеље детета,
извод из матичне књиге рођених за родитеље (ако дете није брачно),
записник о признању очинства и одређивању презимена детета ако родитељи нису у браку,
уверење о држављанству за оба родитеља,
уверење да упис није извршен у матичну књигу по месту где се чињеница догодила,
доказ о уплати административне таксе и градске накнаде.
Документација потребна за накнадни упис у матичну књигу умрлих:
потврда о смрти од лекара,
извод из матичне књиге рођених са одговарајућим констатацијама, ако је покојник у тренутку смрти
био ожењен, разведен или удовац,
извод из матичне књиге венчаних,
уверење о држављанству,
уверење да упис није извршен у матичну књигу по месту где се чињеница догодила,
доказ о уплати административне таксе и градске накнаде.

10.7.9. Упис у матичну књигу рођених за лица рођена у бившим републикама СФРЈ,која већ
имају држављанство Републике Србије

101

Упис лица у матичну књигу рођених врши се према месту пребивалишта, односно боравишта
лица. Странке које имају пребивалиште, односно боравиште на територији матичног подручја Бор,
обраћају се писаним захтевом за упис у матичне књиге рођених у канцеларији број 36 у згради Градске
управе Бор у улици М.Пијаде бр. 3. Уколико лице има пребивалиште, односно боравиште на територији
других насељених места града Бор, за која се матичне књиге воде по месним канцеларијама, захтев се
подноси надлежној месној канцеларији која се налази у седишту матичног подручја за оно насељено
место у коме је место пребивалишта подносиоца захтева.
Контакт телефон: 030/423-255, локал 118
10.7.10. Исправке и допуне у матичним књигама
За исправке и допуне у матичним књигама које се воде за матична подручја града Бор.
Контакт телефон: 030/423-255, локал 118
Документација потребна за исправке и допуне у матичним књигама:
извод из матичне књиге у коју је погрешно унет неки податак или у којој треба извршити допуну
података,
извод из матичних књига на основу којих треба извршити исправку или допуну,
пуномоћје оверено од стране надлежног органа, уколико се захтев подноси преко пуномоћника,
доказ о уплати административне таксе и градске накнаде.
10.8. УПИС У БИРАЧКИ СПИСАК, БРИСАЊЕ ИЗ БИРАЧКОГ СПИСКА, ИЗДАВАЊЕ
УВЕРЕЊА О БИРАЧКОМ ПРАВУ, ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДА ДА ЈЕ ЛИЦЕ УПИСАНО У
БИРАЧКИ СПИСАК
10.8.1. Упис промене података у бирачки списак
За упис у јединствени бирачки списак и бирачки списак националних мањина странке се обраћају
писаним захтевом, канцеларија 38 Градске управе Бор.
Део јединственог бирачког списка за град Бор води се у канцеларији број 38, као и списак
националних мањина. Грађани имају право да на сајту Министарства државне управе и локалне
самоуправе www.drzavnauprava.gov.rs у свако време изврше увид у бирачки списак и утврде да ли су у
исти уписани.
Грађани могу да провере да ли су уписани у бирачки списак за подручје града Бор. Провера се
врши на тај начин што се унесе ЈМБГ и као резултат упита се одмах види да ли је уписан у бирачки
списак и на ком бирачком месту гласа.
Контакт телефони: 030/423-255, локал 136
10.10.ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Одељење за привреду и друштвене делатности образовано је као основна организациона
јединица у оквиру Градске Управе Бор. У Одељењу за привреду и друштвене делатности организована
су два одсека и то:
ОДСЕК ЗА ПРИВРЕДУ
ОДСЕК ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
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По одсецима се обављају следећи послови:
I ОДСЕК ЗА ПРИВРЕДУ
Канцеларија за локални економски развој
Канцеларија за заштиту животне средине
 Послови праћења рада и развоја јавних предузећа
Послови пољопривреде,шумарства, водопривреде и заштите грађана од материјалних добара од
елементарних непогода и послови из области одбране и цивилне заштите

Послови саобраћаја
Послови приватног предузетништва



II ОДСЕК ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Поверени послови:
У складу са Законом о финансијској подршци породици са децом -признавање права на дечији
додатак, признавање права на родитељски додатак, признавање права на накнаду зараде за време
породиљског одсуства, одуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге
детета

У
складу
прописима из области борачко - инвалидске заштите -послови борачко- инвалидске заштите

Административно-технички и финансијско - књиговодствени послови у складу са Законом о
финансијској подршци породици са децом и прописима из области борачко -инвалидске заштите

У складу са Уредбом о енергетски угроженом купцу - право на стицање статуса енергетски
угроженог купца електричне енергије.

Остали послови:
 Послови признавања права у складу са прописима града Бор:
Признавање права на финансирање целодневног боравка трећег детета
Признавање права на новчану помоћ незапосленим породиљама до навршене прве године
живота детета, признавање права на једнократну новчану помоћ породиљама, право на
накнаду трошкова вантелесне оплодње
Признавање права на надокнаду трошкова смештаја ученика са сметњама у развоју који нису
корисници интернатског смештаја
Планско-аналитички послови за делатности образовања, информисања, спорта и културе
Планско-аналитички послови за делатности социјалне и здравствене заштите
Општи послови за делатности јавних установа и послови координатора за питања
националних мањина
Послови повереништва комесаријата за избеглице.
Начелник Одељења:
Наташа Пејчић, дипл. економиста
Е-mail: privreda@opstinabor.rs
телефон: 458-235
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ОДСЕК ЗА ПРИВРЕДУ













Канцеларија за локални економски развој (ЛЕР)
канцеларији за ЛЕР обављају се следећи послови:
Активно учествовање у изради стратешних докумената Града Бор из области које се тичу економског
развоја;
Израда пројеката ради аплицирања на донаторским конкурсима (домаћим и међународним) за
потребе Градске управе Бор у сарадњи са осталим одељењима Градске управе, члановима
Градског Већа, јавним предузећима и установама, прикупљање пратеће документације и
подношење у складу са упутствима донатора;
Административно технички послови за потребе Локалног савета за запошљавање, Комисије за доделу
средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса у граду Бор
у складу са Одлуком о критеријумима и постуоку доделе средстава из буџета града Бор за
финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса (Сл. лист града Бор
бр.3/15 (расписивање конкурса, давање упутстава потецијалним корисницима, вођење записника,
сачињавање решења и сл. докумената, склапање уговора, прикупљање документације, решавање
по жалбама и захтевима у вези одобрених пројеката итд);
Пружање стручне помоћи и подршка улагачу у реализацији улагања у смислу Закона о улагањима;
Сарадња са министарствима, СКГО, НВО-сектором и другим организацијама у циљу размене
информација;
Прикупљање статистичких података за потребе Градске управе;
Праћење услова и могућности рада и развоја, предлагање мера за унапређење делатности у области
туризма, занатства и угоститељства у граду, искоришћености постојећих природних потенцијала
и смештајних капацитета.
Послови регистрације, туризма, занатства и угоститељства

складу са одредбама Закона о туризму („Сл.гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 –
др.закон, 93/2012 и 84/2015) подносе се захтеви и у првостепеном поступку решава по следећим
захтевима:
- захтев за одређивање категорије куће, апартмана и собе
- захтев за издавање ознаке за категорију соба за изнајмљивање, куће или стана за одмор.
2015. години било је укупно 50 лежаја у приватним категорисаним сеоским домаћинствима и
кућама за одмор и и 10 категорисаних кућа на територији града Бор.
Захтеви се подносе у Услужном центру шалтер
бр.3. Контакт телефон 030 423 255 локал 160 и
локал 161.
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Образац захтева
ЗАХТЕВ
за одређивање категорије куће, апартмана и собе
Подаци о физичком лицу (подносиоцу захтева)
1.1. Име и презиме:
1.2. Подаци о пребивалишту физичког лица
1.2.1. Град:
1.2.2. Место:
1.2.3. Број и назив поште:
1.2.4. Улица и број:
1.3. Регистарски број личне карте:
1.4. ЈМБГ:
1.5. Контакт подаци:
1.6.1. Телефон:
1.6.2. Факс:
1.6.3. Е-пошта:
1.6.4. Интернет адреса:
Подаци о објекту
2.1. Адреса на којој се објекат налази
2.1.1. Град:
2.1.2. Место:
2.1.3. Број и назив поште:
2.1.4. Улица и број:
2.1.5. Број стана (односи се на апартмане и собе)
2.2. Контакт подаци:
2.2.1. Телефон:
2.2.2. Факс:
2.2.3. Е-пошта:
2.2.4. Интернет адреса:
2.3. Подаци о лицу овлашћеном за заступање:
2.3.1. Име и презиме:
2.3.2. Телефон:
2.3.3. Е-пошта:

3.1.
3.2.

Подаци о објекту
Врста и категорија под којом објекат тренутно послује:
Врста угоститељског објекта за коју се подноси захтев и тражена категорија(означити):
- кућа
4* 3* 2* 1*
- апартман 4* 3* 2* 1*
- соба
3* 2* 1*

Година завршетка изградње објекта:
Година последње адаптације/реконструкције објекта:
Објекат послује:
3.5.1. током целе године
3.5.2. сезонски: од
до
Капацитет објекта

3.3.
3.4.
3.5.
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4.1. Кућа

Структура смештајних јединица

Број соба

Број кревета

Једнокреветне собе
Једнокреветне собе са француским креветом
Двокреветне собе
Двокреветне собе са француским креветом
Трокреветне собе

Површина **
смештајне
јединице
од____м² до____ м²
од____м² до____ м²
од____м² до____ м²
од____м² до____ м²
од____м² до____ м²

УКУПАН БРОЈ:
**Напомена: Површина смештајне јединице обухвата површине свих просторија у оквиру
смештајне јединице.
4.2. Апартман

Структура
„Studio“
Апартман једном просторијом за спавање
Апартман са две просторије за спавање

Површина **
Број апартмана Број кревета смештајне
јединице
од____м² до____ м²
од____м² до____ м²
од____м² до____ м²

УКУПАН БРОЈ:
**Напомена: Површина смештајне јединице обухвата површине свих просторија у оквиру
смештајне јединице.
4.3. Соба

Структура собе
Једнокреветна соба без купатила
Једнокреветна соба са купатилом
Двокреветна соба без купатила
Двокреветна соба са купатилом
Трокреветне собе без купатила
Трокреветне собе са купатилом

Број соба

Број кревета

Површина **
смештајне
јединице
од____м² до____ м²
од____м² до____ м²
од____м² до____ м²
од____м² до____ м²
од____м² до____ м²
од____м² до____ м²

УКУПАН БРОЈ:
**Напомена: Површина смештајне јединице обухвата површине свих просторија у оквиру
смештајне јединице.
Oвим изјављујем да под моралном материјалном и кривичном одговорношћу гарантујем за тачност
података у овом захтеву.

Место и датум
Потпис подносиоца захтева
____________
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Пример решења:
Република Србија
ГРАДСКА УПРАВА БОР
Одељење за привреду и
друштвене делатности
Број:332- /201 -III-02
године
Б О Р

Градска управа Бор - Одељење за привреду и друштвене делатности поступајући по
захтеву________________, за одређивање категорије соба за изнајмљивање у стамбеном објекту
__________________у _______________,на основу чл.74.Закона о туризму („Сл.гласник РС“,
бр.36/2009,88/2010,99/2011 и други закон, 932012), чл.10. и 23. Правилника о стандардима за
категоризацију угоститељских објеката за смештај („Сл.гласник РС“, бр.41/10,103/2010 и 99/2012) и
чл.192 Закона о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ“, бр.33/97и 31/01), донела је:
РЕШЕЊЕ
I ОДРЕЂУЈЕ СЕ категорија- __* звездице за ____ двокреветне и _____ трокреветне собе
изнајмљивање
у
стамбеном
објекту
__________________
у
улици
______________________у_______________,власнице _____________________.
ОБАВЕЗУЈЕ СЕ власник категорисаних соба, да у року од 10 дана од дана правноснажности
овог решења поднесе захтев Општинскј управи Бор-Одељењу за привреду и друштвене делатности за
издавање ознака за категорију соба из тачке I диспозитива и да уз захтев достави уговор о издавању
категорисаних соба, закључен са локалном туристичком организацијом, туристичком агенцијом или
привредним субјектом регистрованим за обављање угоститељске делатности.
Ово решење издаје се са важношћу од 3 године.
IV Против овог Решења допуштена је жалба.
Образложење
______________________________из _____________ са ЈМБГ___________________, поднела је
захтев
дана_______________.године број: 332- /201 -III-02 Градској управи Бор,Oдељењу за привреду и
друштвене делатности за одређивање категорије за ______ двокреветне и _____________трокреветне
собе за изнајмљивање са укупно_____________ кревета у стамбеном објекту ___________у улици
у___________,Град Бор.
Приликом подношења захтева достављена је копија Решења Републичког геодетског завода, Служба
за катастер непокретности Бор, бр:___________ од____________. -Копија личне карте
број_____________.
-Налог о уплаћеној републичкој адм.такси у износу од 760.00 динара.
Комисија за категоризацију соба за изнајмљивање, односно кућа или станова за одмор, извршила
је преглед соба и записником од _______________.године, утврдила да постоје услови за категоризацију
_______ собе, са укупно _______ кревета.Према мишљењу Комисије, наведене собе испуњавају услове
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за

прописане Законом о туризму и Правилником о стандардима за категоризацију угоститељских објеката
за смештај, за одређивање категорије ___* _________.
Према чл.74. став 1. Закона о туризму, физичко лице које пружа угоститељске услуге у домаћој
радиности издаје кућу, апартман и собу преко локалне туристичке организације, туристичке агенције или
привредног субјекта на основу уговора.У ставу 2. овог члана, прописано је да уговор из става 1. физичко
лице доставља, ради евидентирања, надлежном органу једнинице локалне самоуправе-Одељењу за
привреду и друштвене делатности Градске управе Бор.
Чланом 75. став 1. тач.1. Закона о туризму, прописано је да је физичко лице које пружа
угоститељске услуге у домаћој радиности дужно да у кући, апартману и соби коју издаје туристима
истакне прописану ознаку категорије одређену решењем надлежног органа.
Чланом 10.Правилника о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај,
прописано је да угоститељски објекат за смештај врсте соба разврстава се у категорију у складу са
стандардима утврђеним у Прилогу 10.Стандарди за разврставање соба у категорије. Чланом
23.Правилника о стандардима за категоризацију угоститењских објеката за смештај, прописано је да
Угостељски објекат врста соба разврстава се у категорију 2*(две) звездице ако испуњава обавезне
елементе за ову категорију означене знаком „М“ и има најмање 20 бодова по основу изборних
елемената.Приликом бодовања изборних елемената наведених соба имају 60 бодова. Ознаку категорије
пансиона, куће апартмана и собе, издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе, па је у складу са
цитираним одредбама, одлучено као у тач II диспозитива.
Тачка III диспозитива решења одређена је у складу са чл.68. став 7. Закона о туризму, којим је
прописано да решење о разврставању угоститељског објекта у категорију важи три године.
Градска управа Бор,Одељење за привреду и друштвене делатности је размотрила захтев и
утврђено чињенично стање и имајући у виду предлог Комисије, на основу чл.68. став 6. Закона о туризму
донела решење о одређивању категорије соба, као у тач. I диспозитива.
Административна такса у износу од _________динара наплаћена је по тарифном броју 1. и 9.
Закона
републичким административним таксама ("Сл. гласник РС", бр. 43/2003, 51/2003, 53/2004, 42/2005,
61/2005, 101/2005, 42/2006, 47/2007, 54/2008, 5/2009, ,35/2010,50/11,55/12 и 93/12).
ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству привреде-Сектор
туризам у Београду, у року од 15 дана пријема овог решења.Жалба се подноси преко Градске управе Бор,
таксирана са __________административне таксе.
Решење доставити: подносиоцу захтева, Министраству привреде-Сектор за туризам, Агенцији за
привредне регистре-Регистар туризма, Туристичкој организацији града Бор и архиви Градске управе Бор.
Поступак водила
НАЧЕЛНИК
__________________________________
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Образац захтева:
ГРАДСКА УПРАВА БОР
Одељење за привреду и друштвене делатности
ПРЕДМЕТ: Захтев за издавање ознаке за категорију соба за изнајмљивање, куће или стана за одмор.
Молим да ми се изда ознака категорије за смештајне капацитете у објекту који се налази у
_______________, ул. _____________________ бр. _____, по решењу Градске управе Бор број:
332-_____/2013-III-02 од ___. ___. 20----. године.
1) I категорија (четири звездице) за:
а) __________ једнокреветних соба
б) __________ двокреветних соба
в) __________ трокреветних соба
г) __________ кућа са ___ кревета
д) __________ станова са ____ кревета
3) III категорија ( две звездице) за:
а) __________ једнокреветних соба
б) __________ двокреветних соба
в) __________ трокреветних соба
г) __________ кућа са ___ кревета
д) __________ станова са ____ кревета

2) II категорија (три звездице) за:
а) __________ једнокреветних соба
б) __________ двокреветних соба
в) __________ трокреветних соба
г) __________ кућа са ___ кревета
д) __________ станова са ____ кревета
4) IV категорија (једна звездице) за:
а) __________ једнокреветних соба
б) __________ двокреветних соба
в) __________ трокреветних соба
г) __________ кућа са ___ кревета
д) __________ станова са ____ кревета

Уз захтев прилажем:
Фотокопију важећег решења о одређивању категорија соба за изнајмљивање, куће или стана за
одмор.
Фотокопију Уговора о издавању соба за изнајмљивање, куће и стана за одмор, закљученог са
локалном туристичком организацијом, туристичком агенцијом или привредним субјектом
регистрованим за за обављање угоститељске делатности.
Доказ о уплати трошкова.

Уплата такси:
1. Прималац: Буџет Републике Србије
Сврха: Републичка административна такса
Износ: 50,00 динара
Жиро-рачун: 840-742221843-57
Позив на број: 97 17-027
2. Прималац: Буџет Републике Србије
Сврха: Накнада за издавање ознака за
категорију соба за изнајмљивање, куће и стана
за одмор
Износ: 500,00 динара
Жиро-рачун: 840-742251843-57
Позив на број: 97 17-027

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА
___________________________
(име и презиме)
___________________________
(адреса)
____________________________
(телефон)
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Послови праћења рада и развоја јавних предузећа
У оквиру послова из области рада и развоја јавних предузећа прати се рад и развој јавних и
јавних комуналних предузећа ,стање у обасти привредних делатности, сарађује се са органима
руковођења, кроз праћење рада надзорног одбора. Непосредно се учествује у припремању годишњих
програма пословања и дају се инструкције и смернице за израду извештаја о раду, измена програма
пословања,цена комуналних услуга, припремаjу се информације и извештаји, предлози одлука и решења
из ове области за потребе Скупштине града Бор, Градског већа и Градоначелника а на основу Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“, БРОЈ 15/2016 ).
За предузећа која су извршила исплату зарада за предходни месец доставља се Министарству
привреде- Сектору за јавна предузећа Извештај о извршеним уплатама разлика на рачун прописан за
уплату јавних прихода( извршеним у складу са чланом 7.став 1. Закона о привременом уређивању
основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних
средстава) за јавна и јавна комунална предузећа.
На основу Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно
трогодишњег програма пословања јавних предузећа јавна и јавна комунална предузећа достављају
локалној самоуправи Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из
програма пословања и након извршене анализе сачињава се информација о степену усклађености
планираних и реализованих активности, која се доставља Министарству привреде у року од 60 дана од
дана истека тромесечја.Врши се овера ЗИП обрасца два пута месечно за сваку аконтацију и плату.
Послови приватног предузетништва
На пословима приватног предузетништва прослеђују се пријаве предузетника и привредних
друштава
– ДОО Агенцији за привредне регистре по разним основама - оснивање, брисање, промена делатности,
промене правне форме, шифре делатности, промене законског заступника и др. Свакодневно се
заинтересованим странкама дају упуства и указује на измене прописа. У 2015. години прослеђено је 522
пријава за трговинску делатност, 59 пријава за угоститељску делатност, 60 пријава за превоз, 5 пријава за
здравствену делатност и 116 пријава за привредна друштва.
Из области ученичког и студентског стандарда се врши овера уверења о месечним приходима по
члану домаћинства за смештај у ученичке домове и студентске домове, ученичке и студентске
стипендије. У 2015. години је оверено 644 уверења.
Канцеларија за заштиту животне срединe
Канцеларија за заштиту животне средине ради на пословима заштите и унапређења животне
средине, укључујући области упрабљања отпадом, квалитетом воде, квалитетом ваздуха, пословима
везаним за буџетски Фонд за заштиту животне средине, област заштите природних добара и еколошке
едукације. На основу важеће законске регулативе Канцеларији за заштиту животне средине поверени су
послови у складу са Законом о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и
14/2016), Закона о хемикалијама („Службени гласник РС”, број 36/09), Закона о заштити ваздуха
(„Сл.гласник РС“ бр.36/09), Закона о заштити животне средине („Сл.гласник РС“бр. 135/2004, 36/2009,
36/2009-др.закон, 72/2009-др.закон, 43/2011-одлука УС и 14/2016), Закона о рударству и геолошким
истраживањима(„Сл.гласник РС“ бр 101/2015) и Закона о хемикалијама („Службени гласник РС”, број
36/09, 88/2010, 92/2011, 93/2012, 25/2015).
Од законом поверених послова у 2015. години било је 19 захтева и то за одлучивање о потреби
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процене утицаја на животну средину, за одобрење за локацију, за пријаву делатности, за издавање
дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада, за продужење дозволе за сакупљање и транспорт
инертног и неопасног отпада, за издавање одобрења за локацију за вршење деконтаминације опасног
отпада, за добијање одобрења за примењена геолошка истраживања, за продужење дозволе за промет
хемикалија. 16 предмета је решено у року, један је по жалби био у минстарству, а 2 предмета су
презаведена у 2016. годину. Поднета су 2 захтева за давање мишљења Одељењу за урбанизам,
грађевинске и комуналне послове.
Од вануправних предмета била су 4 захтева за излазак комисије на терен ради процене штете на
пчелињаку и 1захтев за субвенцију.
Канцеларија за заштиту животне средине у складу са наведеним прописима и прописима о
управном поступку решава по следећим захтевима:
 Захтев за издавање дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија
Захтев за издавање/продужење дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних
хемикалија

Захтев
за издавање дозволе за саkупљање и/или транспорт инертног и неопасног отпада

Захтев за издавање интегралне дозволе за саkупљање, транспорт и складиштење инертног и
неопасног отпада

Захтев за издавање дозволе за складиштење, третман и/или одлагање отпада (уколико се не тражи
интегрална дозвола)

Захтев за издавање локацијског одобрења за третман неопасног / опасног отпада у мобилном
постројењу на територији града Бор

Захтев за добијање одобрења за геолошка истраживања минералних ресурса за добијање природних
грађевинских материјала

Захтев
за давање сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну средину

Захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања пројекта на животну
средину

Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА
Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја ПРОЈЕКТА на животну средину
Захтеви се подносе на писарници Услужног центра.
Контакт телефон: 030 423 255, локал 167.
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Обрасци захтева, дозвола и решења:

Град Бор
Градска управа
Одељење за привреду и друштвене делатности
Одсек за привреду
Канцеларији за заштиту животне средине
Број: ___
Датум: _____

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ
НАРОЧИТО ОПАСНИХ ХЕМИКАЛИЈА
Име физичког лица: __________________________________
Јединствени матични број
грађана (ЈМБГ):_______________________________
Адреса: ______________________________________
Датум и број претходно
издате дозволе : ________________________________________
Телефон: ______________________________________________
e mail: _________________________________________________

Идентификација нарочито опасне хемикалије:
Редни број:
Трговачки и хемијски назив супстанце:
CAS и EC број супстанце
Знак опасности,ознака ризика/обавештење о опасности:
Редни број:
Трговачки назив смеше са оригиналног паковања и хемијски назив
CAS и EC број састојака смеше које доприносе опасности смеше:
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Састав смеше са номиналним конц.супст. које доприносе опасности смеше:
Сврха за коју се дозвола тражи:
прилогу је достављено:
Образложење начина чувања и коришћења нарочито опасне хемикалије; 2)
Безбедносни лист;
3) Изјава о обезбеђеном простору за чување нарочито опасне
хемикалије;
4) Изјава-образложење зашто се не могу користити друге алтернативне хемикалије;
5) Доказ да није осуђиван на безусловну казну затвора у трајању дужем од 6 месеци;
6) Доказ о уплаћеној накнади за издавање дозволе

УПЛАТНИЦА
Сврха: Посебна накнада за заштиту и унапређење ж.средине
Прималац: Буџетски фонд за заштиту животне средине
Шифра плаћања: 133
Износ: 8.000,00 динара
Жиро рачун бр.840-714562843-56
Позив на број: 97
17027

Подносилац захтева
_______________________
_
_______________________
_
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Део 2в. Образац дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија коју издаје
надлежни орган јединице локалне самоуправе
Бр/N°:
Датум/Date:

На основу члана 67. став 2. Закона о хемикалијама („Службени гласник РС”, број 36/09), члана
192. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, бр.33/97, 31/2001 и
„Службени гласник РС”, бр.30/10), решавајући по захтеву _____________________, ул.
_____________________, од________године, _____________________(навести надлежни
орган јединице локалне самоуправе) издаје

ДОЗВОЛУ

за коришћење нарочито опасних хемикалија
Издаје се дозвола за коришћење нарочито опасних
хемикалија_____________________(навести име и презиме подносиоца захтева),
ул._____________________, бр. телефона____________, е-маил_____________________,
ЈМБГ____________.
Идентификација нарочито опасне хемикалије:
1) Супстанце:
- трговачки и хемијски назив_____________________; CAS и ЕС број супстанце_____________________;
- знак опасности, ознака ризика/обавештење о опасности________;
2) Смеше:
- трговачки назив са оригиналног паковања као и хемијски назив_____________________; састав смеше са номиналним концентрацијама супстанци које доприносе опасности
смеше_____________________;
- CAS и ЕС број супстанци које доприносе опасности смеше за коју се издаје
дозвола_____________________.
Сврха за коју се дозвола издаје је_____________________.
_____________________(ако је потребно, навести услове за безбедно чување и
коришћење тих хемикалија).
Дозвола важи_____године.

бразложење

_____________________________________
(навести име и презиме подносиоца захтева) је
_____________________(навести надлежни орган јединице локалне самоуправе) поднео захтев којим
тражи издавање дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија.
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Уз захтев за издавање дозволе _____________________ (навести име и презиме подносиоца захтева) је
приложио следеће доказе: _____________________
Ценећи поднети захтев и приложене доказе утврђено је да је захтев _____________________ (навести
име и презиме подносиоца захтева) основан, па је на
основу члана 67. став 2. Закона о хемикалијама („Службени гласник РС”, број 36/09) донета
дозвола као у диспозитиву.
Одлука о условима за безбедно чување и коришћење нарочито опасних хемикалија за које је издата
дозвола из тачке 3. диспозитива донета је из разлога _____________________, у складу са одредбом
члана 66. став 1. Закона о хемикалијама.
Одлука о року важења дозволе из тачке 4. диспозитива донета је имајући у виду _____________________,
у складу са одредбом члана 66. став 3. Закона о хемикалијама.
Накнада за издавање ове дозволе наплаћена је на основу одредбе члана 67. став 7. Закона о хемикалијама
и одредбе члана 7. Одлуке о критеријумима, начину обрачуна висине и плаћања накнаде за проверу
података из Досијеа о хемикалијама, висини накнада за процену и проверу података о хемикалијама и
издавање дозвола за обављање делатности промета и дозволе за коришћење нарочито опасних
хемикалија.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове дозволе може се изјавити жалба Министру надлежном за
заштиту животне средине у року од 15 дана од дана пријема дозволе. Жалба се предаје
_____________________(навести надлежни орган јединице локалне самоуправе).

Доставити:
___________________
6. ___________________

(М.П.)

________________________
(потпис овлашћеног лица)
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Град Бор
Градска управа
Одељење за привреду и друштвене делатности
Одсек за привреду
Канцеларији за заштиту животне средине

На основу члана 67. став 2. Закона о хемикалијама („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10,
92/11 и 93/12), као и на основу Правилника о изменама Правилника о дозволама за обављање делатности
промета, односно дозволама за коришћење нарочито опасних хемикалија подносим
(„Службени гласник РС”, бр. 94/10 и 55/11 и 15/13),

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ/ПРОДУЖЕЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ
ПРОМЕТА НАРОЧИТО ОПАСНИХ ХЕМИКАЛИЈА

Број

_____________________________

Датум:

_____________________________

Порески
Назив:

идентифи
каци они
број
(ПИБ):
Адреса:
Одговорно
лице/ Саветник
за хемикалије:

Телефон:
Датум и број
претходно издате
дозволе
е-маил:

Делатност промета обавља као:
(заокружити)
а) произвођач

б) увозник

в) даљи корисник

г) дистрибутер
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прилогу је достављено:1) Образложење начина чувања и коришћења нарочито опасне хемикалије;
Безбедносни лист;
Изјава о обезбеђеном простору за чување нарочито опасне
хемикалије;
Изјава-образложење зашто се не могу користити друге
алтернативне хемикалије;
Доказ да није осуђиван на безусловну казну затвора у трајању
дужем од 6 месеци;
Доказ о уплаћеној такси за издавање дозволе за коришћење
нарочито опасних хемикалија.

УПЛАТНИЦА
Уплатилац: Име правног лица и адреса
Сврха: Републичка административна такса
Прималац: Буџет републике Србије - Министарство пољопривреде и заштите животне средине
Шифра плаћања:
Износ: 500,00 динара
Жиро рачун бр.840-30689845-83
Позив на број: 97
17 027
Подносилац
захтева
(М.П.)
___________________
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Део 2б. Образац дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија коју
издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе дистрибутеру који није увозник, произвођач
односно даљи корисник
Бр/N°:
Датум/Date:

На основу члана 67. став 2. Закона о хемикалијама („Службени гласник РС”, број 36/09), члана
192. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, бр.33/97, 31/2001 и
„Службени гласник РС”, бр.30/10), решавајући по захтеву _____________________(навести
назив
подносиоца
захтева),
ул.
_____________________,
од________године,
_____________________(навести надлежни орган јединице локалне самоуправе) издаје

ДОЗВОЛУ

за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија
1. Издаје се дозвола за обављање делатности промета нарочито опасних
хемикалија_____________________(навести назив подносиоца захтева),
ул._____________________, бр. телефона____________, е-маил_____________________,
ПИБ____________.
_____________________(навести назив подносиоца захтева) обавља делатност промета као
дистрибутер који није увозник, произвођач односно даљи корисник.
_____________________(ако је потребно, навести услове за безбедно чување и складиштење тих
хемикалија).
Дозвола важи_____године.
бразложење

_____________________ (навести назив подносиоца захтева) је _____________________(навести
надлежни орган јединице локалне самоуправе) поднео захтев којим тражи издавање дозволе за обављање
делатности промета нарочито опасних хемикалија.
Уз захтев за издавање дозволе _____________________ (навести назив подносиоца захтева) је приложио
следеће доказе: _____________________
Ценећи поднети захтев и приложене доказе утврђено је да је захтев _____________________ (навести
назив подносиоца захтева) основан, па је на основу члана 67. став 2. Закона о хемикалијама („Службени
гласник РС”, број 36/09) донета дозвола као у диспозитиву.
Одлука о условима за безбедно чување и складиштење нарочито опасних хемикалија за које је издата
дозвола из тачке 3. диспозитива донета је из разлога _____________________, у складу са одредбом
члана 66. став 1. Закона о хемикалијама.
Одлука о року важења дозволе из тачке 4. диспозитива донета је имајући у виду _____________________,
у складу са одредбом члана 66. став 3. Закона о хемикалијама.
Накнада за издавање ове дозволе наплаћена је на основу одредбе члана 67. став 7. Закона о хемикалијама
и одредбе члана 7. Одлуке о критеријумима, начину обрачуна висине и плаћања
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накнаде за проверу података из Досијеа о хемикалијама, висини накнада за процену и проверу података о
хемикалијама и издавање дозвола за обављање делатности промета и дозволе за коришћење нарочито
опасних хемикалија.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове дозволе може се изјавити жалба Министру надлежном за
заштиту животне средине у року од 15 дана од дана пријема дозволе. Жалба се предаје
_____________________(навести надлежни орган јединице локалне самоуправе).

Доставити:
___________________
4. ___________________

(М.П.)

________________________
(потпис овлашћеног лица)
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Град Бор
Градска управа
Одељење за привреду и друштвене делатности
Одсек за привреду
Канцеларијa за заштиту животне средине
На основу члана 60. став 5. и члана 70. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број
36/09, 88/10 и 14/16), подносим
Образа
ц2
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА САKУПЉАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТ ИНЕРТНОГ И
НЕОПАСНОГ ОТПАДА
Подаци о подносиоцу захтева
Назив

подносиоца

захтева

Адреса Град Место Поштански
број Улица и број Телефон/факс

Е-mail
адреса
Регистарски
број
подаци о регистрацији за обављање наведених делатности,
подаци о врсти и количини отпада,
Врста отпада
Класификација отпада
Планирана годишња количина
отпада
подаци о локацији и опреми за сакупљање, као и превозним средствима.
Подаци о локацији, о обухвату простора са кога се
врши сакупљање и транспорт
Подаци о опреми који ће се користити за сакупљање
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Подаци о превозним средствима
Датум подношења захтева
________________________
___________________
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Потпис оператера
_________________
Прилози :










потврда о регистрацији за обављање делатности сакупљања неопасног или инертног металног
отпада, одн. за обављање делатности за коју се предаје захтев и тражи дозвола;
подаци о врсти отпада (неопасан и/или опасан) и наведен списак отпада чије се сакупљање и
транспорт планира, у складу са Каталогом отпада из Правилника о категоријама, испитивању и
класификацији отпада („Службени гласник РС”, бр. 56/10);
општи подаци о опреми за сакупљање отпада (докази о набавци опреме или Изјава о поседовању
опреме за сакупљање оверена потписом и печатом овлашћеног лица);
подаци о локацији на којој ће бити постављена опрема за сакупљање отпада (контејнери, бурад,
кутије, вреће…);
подаци о превозним средствима која се користе при транспорту неопасног отпада - читачи и копије
саобраћајних дозвола теретних возила и приколица;
подаци о власништву над возилима за превоз неопасног отпада (у власништву, возило на лизинг,
возило у закупу,..), уговор са лизинг кућом или закуподавцем са дефинисаним појединачним
правима и обавезама у погледу опремљености и испуњавању услова );
сагласност на студију о процени утицаја на животну средину или студију о процени утицаја
затеченог стања или акт о ослобађању од обавезе израде студије(само за оператере постројења за
управљање отпадом);
полису осигурања од одговорности за случај удеса или штете причињене трећим лицима;
доказ о уплати одговарајуће административне таксе за издавање предметне дозволе (оригинал
уплатница или извод из банке оверен потписом и печатом банке) на жиро рачун Буџета
Републике Србије (број жиро рачуна 840-742221843-57, модел 97, позив на број 17-027) у складу
са чланом 82. став 1. тачка 1) и 2) Закона о управљању отпадом и Законом о републичким
административним таксама - у износу од 29.890,00 динара за издавање Решења о издавању
дозволе за сакупљање и транспорт отпада – тарифни број 197.

УПЛАТНИЦА за подношење захтева
Сврха: Административна такса
Прималац: Република Србија
Шифра плаћања: 189
Износ: 300,00 динара
Жиро рачун бр.840-742221843-57
Позив на број: 97 17-027
УПЛАТНИЦА
износи за издавање дозволе:
за сакупљање............ 1118.010 динара
за транспорт: .............. 18,010 динара
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На основу члана 60. став 5. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10), i на
основу члана 62. став 1. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10 и 14/16)
и члана 1.Правилника о обрасцу захтева за издавање дозвола за складиштење, третман и одлагање отпада
(„Службени гласник РС“, број 72/09), подносим
Образац 2

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА САKУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ
СКЛАДИШТЕЊЕ ИНЕРТНОГ И НЕОПАСНОГ ОТПАДА

Подаци о подносиоцу захтева
Назив подносиоца захтева
Адреса
Град
Место
Поштански број
Улица и број
Телефон/факс
Е-mail адреса
Регистарски број

подаци о локацији, постројењу и опреми за сакупљање, као и превозним средствима.
Подаци о локацији, о обухвату простора са кога се
врши сакупљање и транспорт
Подаци о опреми који ће се користити за сакупљање
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Подаци о превозним средствима

Назив, адреса, телефонски број,
факс, е-mail адреса
Контакт особа
Врста постројења
(означити)

Складиштење отпада
Третман отпада
Одлагање отпада
Класа депоније:
-депонија за инертан отпад;
-депонија за неопасан отпад;
-депонија за опасан отпад.

Капацитет постројења за
управљање отпадом
Квалификовано лице одговорно
за стручни рад
Број запослених и њихове
квалификације
подаци о врсти и количини
отпада Врста отпада Класификација
отпада
Планирана годишња количина
отпада
Кратак опис активности
Методе и технологије које ће се
Користити
Подаци о опреми и уређајима
који ће се користити
Рад постројења, затварање и
Рекултивација

Датум подношења захтева
________________________

Потпис оператера
_________________
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Прилози:
Потврда о регистрацији за обављање делатности за коју се предаје захтев и тражи дозвола
Радни план постројења за управљање отпадом,
План заштите од удеса и оверен план заштите од пожара,
Предлог плана за затварање постројења
Изјава о методама третмана или одлагања отпада
Изјава о методама третмана и одлагања остатака из постројења,
Сагласност на студију о процени утицаја на животну средину или студију о процени утицаја
затеченог стања или акт о ослобађању од обавезе израде студије (само за оператере постројења за
управљање отпадом),
Копије одобрења и сагласности издатих од других надлежних органа, у складу са законом
Финансијске и друге гаранције, односно одговарајуће осигурање oд одговорности за случај удеса или
штете причињене трећим лицима и животној средини на период колико траје дозвола,
Доказ о уплати одговарајуће прописане административне таксе,
Друга документација на захтев надлежног органа за издавање дозволе.
Опште податке о постројењу, локацији постројења (само за оператере постројења за управљање
отпадом),
Опште податке о опреми за сакупљање и превозним средствима која се користе при обављању
предметне делатности,

Датум подношења захтева
________________________

Потпис оператера
_________________

УПЛАТНИЦА
Сврха: Административна такса
Прималац: Република Србија
Шифра плаћања: 133
Износ: 300,00 динара
Жиро рачун бр.840-742221843-57
Позив на број: 97 17-027
УПЛАТНИЦА
Износи за издавање дозволе
- за интегралну дозволу 96.060,00 дин.
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На основу члана 37. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/09,
88/10 и 14/16), подносим

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКОГ ОДОБРЕЊА ЗА ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ /
ОПАСНОГ ОТПАДА У МОБИЛНОМ ПОСТРОЈЕЊУ на територији града Бор
Подаци о подносиоцу захтева
Назив подносиоца захтева
Адреса
Град
Место
Поштански број
Улица и број
Телефон/факс
Е-mail адреса
Регистарски број
подаци о врсти и количини отпада
Врста отпада
Класификација отпада (индексни број)
Планирана/процењена количина
отпада
Дозвола за третман
Оквирни рок почетка и завршетка третмана
подаци о локацији
Подаци о локацији, на којој се врши третман
отпада, бр. КП
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Подаци о власнику локације
Уговор оператера и власника локације

Датум подношења захтева

Потпис оператера М.П.

________________________

Републичка административна такса за захтев у износу од 300 динара наплаћује се на основу тарифног
броја
и
Републичка административна такса за издавање решења у износу од 500 динара, наплаћује се на основу
тарифног броја 9. Закона о републичким административним таксама («Сл. Гласник РС» број: 43/03,
51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13-др.
закони и 57/14
45/15).
Прилози :







потврда о регистрацији за обављање предметне делатности из АПРа
подаци о врсти отпада (неопасан и/или опасан) за третман, у складу са Каталогом отпада из
Правилника о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник РС”, бр.
56/10);
подаци о локацији на којој ће бити постављена опрема за третман отпада
подаци о власнику локације на којој се врши третман,
копија Уговора оператера са власником локације
решење о издавању дозволе за третман од стране надлежног органа
доказ о уплати одговарајуће административне таксе за издавање предметне дозволе (оригинал
уплатница или извод из банке оверен потписом и печатом банке).

УПЛАТНИЦА за подношење захтева
Сврха: Административна такса
Прималац: Република Србија
Шифра плаћања: 189
Износ: 300,00 динара
Жиро рачун бр.840-742221843-57
Позив на број: 97 17-027
УПЛАТНИЦА за издавање решења:
Сврха: Административна такса
Прималац: Република Србија
Шифра плаћања: 189
Износ: 500,00 динара
Жиро рачун бр.840-742221843-57
Позив на број: 97 17-027
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ПРИЈАВАДЕЛАТНОСТИ

Сагласно члану 95. Закона о управљању отпадом, (Сл. Гласник РС бр 36/09, 88/10 и 14/16),
оператери постојећих постројења за управљање отпадом, односно правна и физичка лица која обављају
делатности у области управљања отпадом, дужни су да пријаве своју делатност органу надлежном за
издавање дозвола, у складу са овим законом.
прилогу доставити:
Акт о оснивању
Извод из одговарајућег регистра (за текућу годину)
Докази и документација о постројењу, његовом капацитету и техничким карактеристикама (само за
оператере постројења за управљање отпадом)
Докази и документација о опреми за сакупљање, превозним и др. средствима за рад и другим
добрима којима располаже
Решење о датој сагласности на Студију о процени утицаја пројекта на животну средину
(само за оператере постројења за управљање отпадом)
Доказ о уплати РАТ

Бору, ________20 .год.
ПОДНОСИЛАЦ
_________________

УПЛАТНИЦА
Сврха: Административна такса
Прималац: Република Србија
Шифра плаћања: 133
Износ: 300,00 динара
Жиро рачун бр.840-742221843-57
Позив на број: 97
17-027
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на основу члана 62. став 1. и члана 63. став 1. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“,
број 36/09, 88/10 и 14/16) и члана 1.Правилника о обрасцу захтева за издавање дозвола за складиштење,
третман и одлагање отпада („Службени гласник РС“, број 72/09), подносим
Обра
зац 1
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ, ТРЕТМАН И/ИЛИ
ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА (уколико се не тражи интегрална дозвола)
Подаци о подносиоцу
захтева

Назив

подносиоца

захтева

Адреса

Град Место

Поштански број Улица и број
Телефон/факс

Е-mail
адреса
Регистарски
број
Подаци о постројењу и локацији
Назив, адреса, телефонски број,
факс, е-mail адреса
Контакт особа
Врста постројења
(означити)

Складиштење отпада
Третман отпада
Одлагање отпада
Класа депоније:
-депонија за инертан отпад;
-депонија за неопасан отпад;
-депонија за опасан отпад.
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Капацитет постројења за
управљање отпадом
Квалификовано лице одговорно
за стручни рад
Број запослених и њихове
квалификације
Подаци о отпаду
Врста отпада
Класификација отпада
Планирана годишња количина
отпада
Кратак опис активности
Методе и технологије које
ће се Користити
Подаци о опреми и уређајима
који ће се користити
Рад постројења, затварање и
Рекултивација

Датум подношења захтева
________________________

Потпис оператера
_________________
Прилози:
Потврда о регистрацији
Радни план постројења за управљање отпадом
План заштите од удеса и оверен елаборат заштите од пожара
Предлог плана за затварање постројења
Изјава о методама третмана или одлагања отпада
Изјава о методама третмана и одлагања остатака из постројења
Сагласност на студију о процени утицаја на животну средину или студију о процени утицаја затеченог
стања
Копије одобрења и сагласности издатих од других надлежних органа, у складу са законом
Финансијске и друге гаранције, односно одговарајуће осигурање за случај удеса или штете причињене
трећим лицима
Потврда о уплати одговарајуће прописане административне таксе
Подаци о квалификованом лицу одговорном за стручни рад са неопасним отпадом (доказ о завршеној
најмање средњој стручној спреми и обављеном приправничком стажу; доказ да лице није кажњавано за
било које кривично дело)
По потреби и друга документација на захтев надлежног органа за издавање дозволе

УПЛАТНИЦА
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Сврха: Административна такса
Прималац: Република Србија
Шифра плаћања: 133
Износ: 300,00 динара
Жиро рачун бр.840-742221843-57
Позив на број: 97
17-027

УПЛАТНИЦА
Износи за издавање решења
за складиштење отпада 60.010дин.
- за третман отпада
60.010 дин.
- за одлагање отпада
60.010 дин.
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ПРЕДМЕТ: Захтев за издавање измењене дозволе за сакупљање, транспорт, третман односно
складиштење, поновно искоришћење и одлагање инертног и неопасног отпада или измењене
Интегралне дозволе за обављање више делатности једног оператера на територији града Бор
Захтев за издавање измењене дозволе подноси се у складу са чланом 68. Закона о управљању отпадом
("Службени гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016).
Подаци о подносиоцу захтева
Назив подносиоца захтева
Адреса
Град
Место
Поштански број
Улица и број
Телефон/факс
Е-маил адреса
Регистарски број
Навести и описати тражене промене услова у дозволи:

Датум подношења захтева
оператера

Потпис

Прилози:
Потврда о уплати одговарајуће прописане административне таксе
2. Друга документација на захтев надлежног органа за издавање дозволе
УПЛАТНИЦА за подношење захтева
Сврха: Административна такса
Прималац: Република Србија
Шифра плаћања: 189
Износ: 300 динара
Жиро рачун бр.840-742221843-57
Позив на број: 97
17-027

133

УПЛАТНИЦА за издавање решења
Сврха: Административна такса
Прималац: Република Србија
Шифра плаћања: 189
Износ: 6.000 динара
Жиро рачун бр.840-742221843-57
Позив на број: 97
17-027
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Mеморандум предузетника
назив _____________________________
адреса ____________________________
телефон ___________________________

ЗАХТЕВ
ЗА ДОБИЈАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА
ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА
МИНЕРАЛНИХ РЕСУРСА ЗА
ДОБИЈАЊЕ ПРИРОДНИХ
ГРАЂЕВИНСКИХ МАТЕРИЈАЛА

Град Бор
Градска управа
Одељење за привреду и друштвене
делатности
Одсек за привреду
Канцеларији за заштиту животне средине

Подаци о подносиоцу захтева:
Подносилац захтева:
Матични број
ПИБ
Број пословног рачуна
Улица
Место
Телефон
Факс
Е-mail
Web Site
Име и презиме одговорног лица и
функција
Захтев садржи
Врста и циљ истраживања
Назив локалитета
Координате истражног простора

X

Y

Катастарски број парцеле
Време почетка извођења радова
Приближно време трајања
геолошких истраживања
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Висина републичке
административне таксе
Образложење 1 2

УПЛАТНИЦА
Сврха: Републичка административна такса
Предузетник
Прималац: Буџет Републике Србије
Шифра плаћања: 133
Износ: 58. 240,00 динара
Жиро рачун бр. 840-742221843-57
Позив на број: 97 17-027

_______________________

_______________________
МП

Уз захтев се подноси доказ о плаћеној републичкој административној такси за увид у катастар
истражних права и експлоатационих поља
Уколико надлежни орган на основу увида у катастар истражних простора и катастар експлоатационих
поља утврди да је истражни простор слободан, о истом обавештава подносиоца захтева, који је дужан да
у року од 30 дана од дана добијања одговора о увиду у катастар, надлежном органу достави:
извод из регистра привредних субјеката о регистрацији предузетника-подносиоца захтева;
геодетски план у размери 1:1.000 или прегледну топографску карту у одговарајућој размери са
уцртаном границом и координатама истражног простора, као и број катастарске парцеле на којој се
планира истраживање;
пројекат геолошких истраживања, у два примерка;
извештај и потврду о извршеној техничкој контроли пројекта;
доказ о праву својине на земљишту или службености на земљишту на коме се планира извођење
истраживања;
доказ о плаћеној републичкој административној такси за одобрење за истраживање
130
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Mеморандум носиоца пројекта
назив _____________________________
адреса ____________________________
телефон _____________________________
ГРАДСКА УПРАВА БОР
Одељење за привреду и друштвене делатности
Одсек за привреду
Канцеларија за заштиту животне средине
ПРЕДМЕТ: Захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну
средину
складу са чланом 16. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС",
бр. 135/04 и 36/09) и Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну средину
("Службени гласник РС", број 69/05) подносим захтев за давање сагласности на студију о процени
утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА
______________________________________________________________________
на катастарској парцели број _______________ КО _____________ Град Бор.
Уз захтев прилажем потребну документацију, услове и сагласности других надлежних органа и
организација која су прибављена у складу са посебним законом.
ПРИЛОГ:
Студија о процени утицаја на животну средину пројекта (3 примерка студије у писаном и 1 у
елекронском облику);
Одлука надлежног органа из претходне фазе поступка;
РАТ за захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја пројекта на животну
средину.
Подносилац захтева
УПЛАТНИЦА
(Носилац пројекта)
Сврха: Административна такса
Прималац: Република Србија
_______________________
Шифра плаћања: 133
Износ: ________ динара
_______________________
Жиро рачун бр. 840-742221843-57
Позив на број: 97 17-027
М.П
.

складу са чланом 17. Закона о процени утицаја на животну средину (’’Службени гласник РС’’,
бр. 135/04 и 36/09), уз захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну
средину
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у складу са Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну средину, подноси се
следећа документација:
подаци о носиоцу пројекта;
опис локације на којој се планира извођење пројекта;
опис пројекта;
приказ главних алтернатива које је носилац пројекта разматрао;
приказ стања животне средине на локацији и ближој околини (микро и макро локација);
опис могућих значајних утицаја пројекта на животну средину;
процену утицаја на животну средину у случају удеса;
опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и, где је то могуће, отклањања сваког
значајнијег штетног утицаја на животну средину;
програм праћења утицаја на животну средину;
нетехнички краћи приказ података наведених у тач. 2) до 9);
подаци о техничким недостацима или непостојању одговарајућих стручних знања и вештина или
немогућности да се прибаве одговарајући подаци.
Студија о процени утицаја на животну средину садржи и основне податке о лицима која су
учествовала у њеној изради, о одговорном лицу, датум израде, потпис одговорног лица и оверу потписа
печатом овлашћене организације која је израдила студију.

Такса за захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја пројекта
на животну средину се наплаћује на основу Закона о републичким
административним таксама, и то:

1) do 100 m2
2) preko 100 m2 do 1.000 m2
3) preko 1.000 m2

у износу од
у износу од
у износу од

38.830
75.700
124.240
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Mеморандум носиоца пројекта
назив _____________________________
адреса ____________________________
телефон _____________________________
ГРАДСКА УПРАВА БОР
Одељење за привреду и друштвене делатности
Одсек за привреду
Канцеларија за заштиту животне средине
ПРЕДМЕТ: Захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја затеченог
стања пројекта на животну средину
складу са чланом 30. став 1. тачка 1) Закона о процени утицаја на животну средину
("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 36/09) и Правилником о садржини студије о процени утицаја на
животну средину ("Службени гласник РС", број 69/05) подносим захтев за давање сагласности на студију
о процени утицаја затеченог стања на животну средину ПРОЈЕКТА
______________________________________________________________________
на катастарској парцели број _______________ КО _____________ Град Бор.
Уз студију прилажем потребну документацију, услове и сагласности других надлежних органа и
организација која су прибављена у складу са посебним законом.
ПРИЛОГ:
Студија о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта (3 примерка студије у
писаном и 1 у елекронском облику);
РАТ за захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну
средину пројекта.
Подносилац захтева
УПЛАТНИЦА
(Носилац пројекта)
Сврха: Административна такса
Прималац: Република Србија
_______________________
Шифра плаћања: 133
Износ: ________ динара
_______________________
Жиро рачун бр. 840-742221843-57
Позив на број: 97 17-027
М.П
.
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складу са изменама и допунама Закона о процени утицаја на животну средину (’’Службени
гласник РС’’, бр. 135/04 и 36/09), уз захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја затеченог
стања на животну средину подноси се:
копија пријаве објекта изграђеног без одобрења за изградњу и обавештење о могућностима
усклађивања објекта са урбанистичким планом, односно о условима за издавање одобрења за изградњу;
извод из пројекта изведеног објекта;
извештај овлашћене организације са подацима о емисијама и извештај о резултатима мерења и
испитивања чинилаца животне средине на које пројекат утиче који нису старији од шест месеци;
графички приказ микро и макро локације;
доказ о уплати републичке административне таксе.
Студија затеченог стања израђује се на основу пројекта изведеног објекта, података о емисији и
резултата мерења и испитивања чинилаца животне средине и има садржај прописан овим законом за
студију о процени утицаја.

Такса за захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја затеченог
стање се наплаћује на основу Закона о републичким административним таксама, и
то:

1) do 100 m2

у износу од

2) preko 100 m2 do 1.000 m2
3) preko 1.000 m2

у износу од

у износу од

33.520
65.380
107.300

Послови праћења рада и развоја јавних предузећа
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Mеморандум носиоца пројекта
назив _____________________________
адреса ____________________________
телефон _____________________________
ГРАДСКА УПРАВА БОР
Одељење за привреду и друштвене делатности
Одсек за привреду
Канцеларија за заштиту животне средине

PREDMET: Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину
ПРОЈЕКТА
______________________________________________________________________________
____
_________________________________________________
складу са чланом 12. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 135/2004 i 36/2009) и чланом 3. Правилника о садржини захтева о потреби
процене утицаја и садржини захтева за одређивање обима и садржаја студије процене утицаја на животну
средину (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 69/2005), подносим
Захтев за одређивање обима и садржаја студје о процени утицаја на животну средину
ПРОЈЕКТА
__________________________________________________________________________
на катастарској парцели бр. _____________ KO ______________Град Бор__.

УПЛАТНИЦА
Сврха: Административна такса
Прималац: Република Србија
Шифра плаћања: 133
Износ: 1. 930,00 динара
Жиро рачун бр. 840-742221843-57
Позив на број: 97 17-027

(Подносилац захтева)
(Носилац пројекта)

___________________________
___________________________

.
M.П.
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Prilog 2.
SADRŢINA ZAHTEVA ZA ODREĐIVANJE OBIMA I SADRŢAJA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA
ŢIVOTNU SREDINU
Podaci o nosiocu projekta
Naziv, odnosno ime; sedište, odnosno adresa; telefonski broj; faks; e-mail.
Opis projekta
opis fizičkih karakteristika projekta i uslova korišćenja zemljišta u fazi izvoĎenja i fazi
redovnog rada;
opis glavnih karakteristika proizvodnog postupka (prirode i količina korišćenja materijala);
procena vrste i količine očekivanih otpadnih materija i emisija koji su rezultat redovnog
rada projekta:
- zagaĎivanje vode;
- zagaĎivanje vazduha i zemljišta;
- buka, vibracija;
- svetlost, toplota, radijacija, itd.
Prikaz glavnih alternativa koje je nosilac projekta razmotrio i najvaţnijih razloga za
odlučivanje, vodeći pri tom računa o uticaju na ţivotnu sredinu.
Opis činilaca ţivotne sredine za koje postoji mogućnost da budu znatno izloţeni riziku usled
realizacije projekta uključujući:
stanovništvo;
fauna;
(v) flora;
zemljište;
voda;
(Ď) vazduh;
klimatski činioci;
(ţ) graĎevine;
nepokretna kulturna dobra i arheološka nalazišta;
pejzaţ; kao i
meĎusobni odnosi navedenih činilaca.
Opis mogućih značajnih uticaja projekta na ţivotnu sredinu (neposrednih i posrednih,
sekundarnih, kumulativnih, kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih, stalnih, privremenih,
pozitivnih i negativnih) do kojih moţe doći usled:
postojanja projekta;
korišćenja prirodnih resursa;
(v) emisija zagaĎujućih materija, stvaranja neugodnosti i uklanjanja otpada;
kao i opis metoda predviĎanja korišćenih prilikom procene uticaja na ţivotnu sredinu.
Opis mera predviĎenih u cilju sprečavanja, smanjenja ili otklanjanja svakog značajnog
štetnog uticaja na ţivotnu sredinu.
Netehnički rezime informacija od 2 do 6.
Podaci o mogućim teškoćama (tehnički nedostaci ili nepostojanje odgovarajućeg stručnog
znanja i veština) na koje je naišao nosilac projekta.
U skladu sa izmenama i dopunama Zakona o proceni uticaja na ţivotnu sredinu (’’Sl. Glasnik RS’’, br.
135/2004 i 36/2009), zahtev za odredjivanje obima i sadrţaja studije o proceni uticaja na ţivotnu sredinu treba da
sadrţi i sledeće:
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opis lokacije;
izvod iz urbanističkog plana ili potvrĎenog urbanističkog projekta, odnosno akt o urbanističkim uslovima
koji nije stariji od godinu dana;
idejni projekat, odnosno izvod iz idejnog projekta;
grafički prikaz mikro i makro lokacije;
uslovi i saglasnosti drugih nadleţnih organa i organizacija pribavljeni u skladu sa posebnim zakonom kao i
drugi dokazi na zahtev nadleţnog organa;
dokaz o uplati republičke administrativne takse.

Deo I
Karakteristike projekta
Koje karakteristike
okruţenja Projekata

Red.
Pitanje
br.
1
1.

1.1

1.2

1.3
1.4
1.5
1.6

1.7

1.8

1.9

1.10
1.11

Da li posledice
mogu biti

DA/NE

mogu biti zahvaćene
značajne?
uticajem i kako?
Zašto?
2
3
4
5
Da li izvođenje, rad ili prestanak rada projekta podrazumeva aktivnosti koje će
prouzrokovati fizičke promene na lokaciji (topografije, korišćenje zemljišta, izmenu
vodnih tela itd.)?
Trajnu ili privremenu promenu
korišćenja zemljišta,
površinskog sloja ili topografije
uključujući povećanje
intenziteta korišćenja?
Raščišćavanje postojećeg
zemljišta, vegetacije ili
graĎevina?
Nastanak novog vida korišćenja
zemljišta?
Prethodni radovi, na primer
bušotine, ispitivanje zemljišta?
GraĎevinski radovi?
DovoĎenje lokacije u
zadovoljavajuće stanje po
prestanku projekta?
Privremene lokacije za
graĎevinske radove ili
stanovanje graĎevinskih
radnika?
Nadzemne graĎevine,
konstrukcije ili zemljani radovi
uključujući presecanje linearnih
objekata, nasipanje ili iskope?
Podzemni radovi uključujući
rudničke radove i kopanje
tunela?
Radovi na isušivanju zemljišta?
Izmuljivanje?
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1.12

Industrijski i zanatski
proizvodni procesi?
1.13 Objekti za skladištenje robe i
materijala?
1.14
Objekti za tretman ili
odlaganje
čvrstog otpada ili tečnih
efluenata?
1.15 Objekti za dugoročni smeštaj
pogonskih radnika?
1.16 Novi put, ţeleznica ili rečni
transport tokom gradnje ili
eksploatacije?
1.17 Novi put, ţeleznica, vazdušni
saobraćaj, vodni transport ili
druga transportna
infrastruktura, uključujući nove
ili izmenjene pravce i stanice,
luke, aerodrome itd.?
1.18 Zatvaranje ili skretanje
postojećih transportnih pravaca
ili infrastrukture koja vodi ka
izmenama kretanja saobraćaja?
1.19
Nove ili skrenute
prenosne
linije ili cevovodi?
1.20 Zaprečavanje, izgradnja brana,
izgradnja propusta, regulacija
ili druge promene u hidrologiji
vodotoka ili akvifera?
1.21 Prelazi preko vodotoka?
1.22 Crpljenje ili transfer vode iz
podzemnih ili površinskih
izvora?
1.23 Promene u vodnim telima ili na
površini zemljišta koje
pogaĎaju odvodnjavanje ili
oticanje?
1.24 Prevoz personala ili materijala
za gradnju, pogon ili potpuni
prestanak?
1.25 Dugoročni radovi na
demontaţi, potpunom prestanku
ili obnavljanju rada?
1.26 Tekuće aktivnosti tokom
potpunog prestanka rada koje
mogu imati uticaj na ţivotnu
sredinu?
1.27 Priliv ljudi u područje,
privremen ili stalan?
1.28 UvoĎenje novih ţivotinjskih i
biljnih vrsta?
1.29 Gubitak autohtonih vrsta ili
genetske i biološke

144

1.30
2.

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5
4.
4.1

4.2
4.3

4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

raznovrsnosti?
Drugo?
Da li će postavljanje ili pogon postrojenja u okviru projekta podrazumevati korišćenje
prirodnih resursa kao što su zemljište, voda, materijali ili energija, posebno onih resursa
koji su neobnovljivi ili koji se teško obnavljaju?
Zemljište, posebno neizgraĎeno
ili poljoprivredno?
Voda?
Minerali?
Kamen, šljunak, pesak?
Šume i korišćenje drveta?
Energija, uključujući električnu
i tečna goriva?
Drugi resursi?
Da li projekat podrazumeva korišćenje, skladištenje, transport, rukovanje ili proizvodnju
materija ili materijala koji mogu biti štetni po ljudsko zdravlje ili životnu sredinu ili
izazvati zabrinutost zbog postojećeg ili mogućeg rizika po ljudsko zdravlje?
Da li projekat podrazumeva
korišćenje materija ili
materijala koji su toksični ili
opasni po ljudsko zdravlje ili
ţivotnu sredinu (flora, fauna,
snabdevanje vodom)?
Da li će projekat izazvati
promene u pojavi bolesti ili
uticati na prenosioce bolesti (na
primer, bolesti koje prenose
insekti ili koje se prenose
vodom)?
Da li će projekat uticati na
blagostanje stanovništva, na
primer promenom uslova
ţivota?
Da li postoje posebno ranjive
grupe stanovnika koje mogu
biti pogoĎene izvoĎenjem
projekta, na primer bolnički
pacijenti, stari?
Drugi uzroci?
Da li će tokom izvođenja, rada ili konačnog prestanka rada nastajati čvrsti otpad?
Jalovina, deponija uklonjenog
površinskog sloja ili rudnički
otpad?
Gradski otpad (iz stanova ili
komercijalni otpad)?
Opasan ili toksični otpad
(uključujući radio-aktivni
otpad)?
Drugi industrijski procesni
otpad?
Višak proizvoda?
Otpadni mulj ili drugi muljevi
kao rezultat tretmana efluenta?
GraĎevinski otpad ili šut?
Suvišak mašina i opreme?
Kontaminirano tlo ili drugi
materijal?
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4.10
4.11
5.
5.1

5.2
5.3

5.4

5.5

5.6
5.7

5.8
6.
6.1

6.2
6.3

6.4
6.5
6.6
6.7

6.8
7.
7.1

7.2

Poljoprivredni otpad?
Druga vrsta otpada?
Da li izvođenje projekta podrazumeva ispuštanje zagađujućih materija ili bilo kojih
opasnih, toksičnih ili neprijatnih materija u vazduh?
Emisije iz stacionarnih ili
mobilnih izvora za sagorevanje
fosilnih goriva?
Emisije iz proizvodnih procesa?
Emisije iz materijala kojima se
rukuje uključujući skladištenje i
transport?
Emisije iz graĎevinskih
aktivnosti uključujući
postrojenja i opremu?
Prašina ili neprijatni mirisi koji
nastaju rukovanjem
materijalima uključujući
graĎevinske materijale,
kanalizaciju i otpad?
Emisije zbog spaljivanja
otpada?
Emisije zbog spaljivanja otpada
na otvorenom prostoru (na
primer, isečeni materijal,
graĎevinski ostaci)?
Emisije iz drugih izvora?
Da li izvođenje projekta podrazumeva prouzrokovanje buke i vibracija ili ispuštanje
svetlosti, toplotne energije ili elektromagnetnog zračenja?
Zbog rada opreme, na primer
mašina, ventilacionih
postrojenja, drobilica?
Iz industrijskih ili sličnih
procesa?
Zbog graĎevinskih radova i
uklanjanja graĎevinskih i
drugih objekata?
Od eksplozija ili pobijanja
šipova?
Od graĎevinskog ili pogonskog
saobraćaja?
Iz sistema za osvetljenje ili
sistema za hlaĎenje?
Iz izvora elektromagnetnog
zračenja (podrazumevaju se
efekti na najbliţu osetljivu
opremu kao i na ljude)?
Iz drugih izvora?
Da li izvođenje projekta vodi riziku zagađenja zemljišta ili voda zbog ispuštanja
zagađujućih materija na tlo ili u kanalizaciju, površinske i podzemne vode?
Zbog rukovanja, skladištenja,
korišćenja ili curenja opasnih ili
toksičnih materija?
Zbog ispuštanja kanalizacije ili
drugih fluenata (tretiranih ili
netretiranih) u vodu ili u
zemljište?
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7.3

7.4
7.5

8.
8.1

8.2

8.3
8.4

9.
9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

Taloţenjem zagaĎujućih
materija ispuštenih u vazduh, u
zemljište ili u vodu?
Iz drugih izvora?
Postoji li dugoročni rizik zbog
zagaĎujućih materija u ţivotnoj
sredini iz ovih izvora?
Da li tokom izvođenja i rada projekta može nastati rizik od udesa koji mogu uticati na
ljudsko zdravlje ili životnu sredinu?
Od eksplozija, iscurivanja,
vatre itd. tokom skladištenja,
rukovanja, korišćenja ili
proizvodnje opasnih ili
toksičnih materija?
Zbog razloga koji su izvan
granica uobičajene zaštite
ţivotne sredine, na primer zbog
propusta u sistemu kontrole
zagaĎenja?
Zbog drugih razloga?
Zbog prirodnih nepogoda (na
primer, poplave, zemljotresi,
klizišta, itd.)?
Da li će projekat dovesti do socijalnih promena, na primer u demografiji, tradicionalnom
načinu života, zapošljavanju?
Promene u obimu populacije,
starosnom dobu, strukturi,
socijalnim grupama?
Raseljavanje stanovnika ili
rušenje kuća ili naselja ili
javnih objekata u naseljima, na
primer škola, bolnica,
društvenih objekata?
Kroz doseljavanje novih
stanovnika ili stvaranje novih
zajednica?
Ispostavljanjem povećanih
zahteva lokalnoj infrastrukturi
ili sluţbama, na primer
stanovanje, obrazovanje,
zdravstvena zaštita?
Otvaranje novih radnih mesta
tokom gradnje ili eksploatacije
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ili prouzrokovanje gubitka
radnih mesta sa posledicama po
zaposlenost i ekonomiju?
9.6
Drugi uzroci?
Da li postoje drugi faktori koje treba razmotriti, kao što je dalji razvoj koji može voditi
posledicama po životnu sredinu ili kumulativni uticaj sa drugim postojećim ili
planiranim aktivnostima na lokaciji?
10.1 Da li će projekat dovesti do
pritiska za daljim razvojem koji
moţe imati značajan uticaj na
ţivotnu sredinu, na primer
povećano naseljavanje, nove
puteve, nov razvoj pratećih
industrijskih kapaciteta ili
javnih sluţbi itd.?
10.2 Da li će projekat dovesti do
razvoja pratećih objekata,
pomoćnog razvoja ili razvoja
podstaknutog projektom koji
moţe imati uticaj na ţivotnu
sredinu, na primer prateće
infrastrukture (putevi,
snabdevanje električnom
energijom, čvrsti otpad ili
tretman otpadnih voda itd.),
razvoja naselja, ekstraktivne
industrije, snabdevanja i dr.?
10.3 Da li će projekat dovesti do
naknadnog korišćenja lokacije
koje će imati uticaj na ţivotnu
sredinu?
10.4 Da li će projekat omogućiti u
budućnosti razvoj po istom
modelu?
10.5 Da li će projekat imati
kumulativne efekte zbog blizine
drugih postojećih ili planiranih
projekata sa sličnim efektima?

Deo II
Karakteristike šireg područja na kome se planira realizacija projekta
Za svaku karakteristiku projekta navedenu u nastavku, treba razmotriti da li neka od nabrojanih
komponenata ţivotne sredine moţe biti zahvaćena uticajem projekta.
PITANJE: Da li postoje karakteristike životne sredine na lokaciji ili u okolini lokacije projekta koje mogu
biti zahvaćene uticajem projekta:
područja zaštićena meĎunarodnim, nacionalnim ili lokalnim propisima, zbog svojih prirodnih,
pejzaţnih, kulturnih ili drugih vrednosti, koje mogu biti zahvaćene uticajem projekta;
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PITANJE:
PITANJE:
PITANJE:

PITANJE:
PITANJE:
PITANJE:

PITANJE:

PITANJE:

PITANJE:

druga područja vaţna ili osetljiva zbog svoje ekologije, na primer močvarna područja, vodotoci ili
druga vodna tela, planinska područja, šume i šumsko zemljište;
područja koja koriste zaštićene, vaţne ili osetljive vrste flore i faune, na primer za rast i razvoj,
razmnoţavanje, odmor, prezimljavanje, migraciju, koje mogu biti zahvaćene uticajem projekta;
unutrašnje površinske i podzemne vode;
zaštićena prirodna dobra;
pravci ili objekti koji se koriste za javni pristup rekreacionim i drugim objektima;
saobraćajni pravci podloţni zagušenjima ili koji mogu prouzrokovati probleme ţivotnoj sredini;
područja na kojima se nalaze nepokretna kulturna dobra;
Da li se projekat nalazi na lokaciji na kojoj će verovatno biti vidljiv mnogim ljudima
Da li se projekat nalazi na prethodno neizgrađenoj lokaciji, na kojoj će doći do gubitka zelenih
površina
Da li se na lokaciji projekta ili u okolini zemljišta koje će biti zahvaćeno uticajem projekta
koristi za određene privatne ili javne namene:
kuće, bašte, druga privatna imovina;
industrija;
trgovina;
rekreacija;
javni otvoreni prostori;
javni objekti;
poljoprivreda;
šumarstvo;
turizam;
rudnici i kamenolomi, i dr.;
Da li postoje planovi za buduće korišćenje zemljišta na lokaciji ili u okolini koje bi moglo biti
zahvaćeno uticajem projekta
Da li postoje područja na lokaciji ili u okolini koja su gusto naseljena, koja bi mogla biti
zahvaćena uticajem projekta
Da li postoje područja osetljivog korišćenja zemljišta na lokaciji ili u okolini, koja mogu biti
zahvaćena uticajem projekta:
bolnice;
škole;
verski objekti;
javni objekti?
Da li postoje područja na lokaciji ili u okolini sa važnim, visoko kvalitetnim ili nedovoljnim
resursima, koji bi mogli biti zahvaćeni uticajem projekta:
podzemne vode;
površinske vode;
šume;
poljoprivredno zemljište;
ribolovno područje;
turističko područje;
mineralne sirovine;
Da li na lokaciji projekta ili u okolini ima područja koja već trpe zagađenje ili štetu na životnoj
sredini, na primer tamo gde su postojeći pravni standardi životne sredine premašeni, koja
mogu biti zahvaćena uticajem projekta
Da li postoji mogućnost da lokacija projekta bude pogođena zemljotresom, sleganjem,
klizanjem, erozijom, poplavama ili ekstremnim klimatskim uslovima, kao na primer,
temperaturnim razlikama, maglama, jakim vetrovima, koji mogu dovesti do toga da projekt
prouzrokuje
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probleme životnoj sredini
PITANJE: Da li je verovatno da će ispuštanja projekta imati posledice po kvalitet činilaca životne sredine:
klimatskih, uključujući mikroklimu i lokalne i šire klimatske uslove;
hidroloških - na primer, količine, proticaj ili nivo podzemnih voda i voda u rekama i jezerima;
pedoloških - na primer, količina, dubina, vlaţnost;
geomorfoloških - na primer, stabilnost ili erozivnost;
PITANJE: Da li je verovatno da će projekat uticati na dostupnost ili dovoljnost resursa, lokalno ili
globalno:
fosilnih goriva;
voda;
mineralne sirovine, kamen, pesak, šljunak;
drvo;
drugih neobnovljivih resursa;
infrastrukturnih kapaciteta na lokaciji - voda, kanalizacija, proizvodnja i prenos električne
energije, telekomunikacije, putevi odlaganja otpada, ţeleznica;
PITANJE: Da li postoji verovatnoća da projekat utiče na ljudsko zdravlje i blagostanje zajednice:
kvalitet ili toksičnost vazduha, vode, prehrambenih proizvoda i drugih proizvoda za ljudsku
potrošnju;
stopu bolesti i smrtnosti pojedinaca, zajednice ili populacije zbog izloţenosti zagaĎenju;
pojavu ili rasporeĎenost prenosioca bolesti, uključujući insekte;
ugroţenost pojedinaca, zajednica ili populacije bolestima;
osećanje lične sigurnosti pojedinaca;
koheziju i identitet zajednice;
kulturni identitet i zajedništvo;
prava manjina;
uslove stanovanja;
zaposlenost i kvalitet zaposlenja;
ekonomske uslove;
društvene institucije i dr.
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Mеморандум носиоца пројекта
назив _____________________________
адреса ____________________________
телефон _____________________________

ГРАДСКА УПРАВА БОР
Одељење за привреду и друштвене делатности
Одсек за привреду
Канцеларија за заштиту животне средине

ПРЕДМЕТ: Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја ПРОЈЕКТА
_________________________________________________________________
____ на животну средину
складу са чланом 8. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 135/2004 i 36/2009) и чланом 2. Правилника о садржини захтева о потреби
процене утицаја и садржини захтева за одређивање обима и садржаја студије процене утицаја на
животну средину (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 69/2005), подносим
Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, ПРОЈЕКТА
________________________________________________________________
на катастарској парцели бр. _____________ KO ______________Град Бор__.

УПЛАТНИЦА
Сврха: Административна такса
Прималац: Република Србија
Шифра плаћања: 133
Износ: 1. 930,00 динара
Жиро рачун бр. 840-742221843-57
Позив на број: 97 17-027
.

Подносилац захтева
(Носилац пројекта)
_____________________
M.П.
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Prilog 1.
SADRŢINA ZAHTEVA ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŢIVOTNU SREDINU
Podaci o nosiocu projekta
Naziv, odnosno ime; sedište, odnosno adresa; telefonski broj; faks; e-mail.
Karakteristike projekta
veličina projekta;
moguće kumuliranje sa efektima drugih projekata;
korišćenje prirodnih resursa i energije;
stvaranje otpada;
zagaĎivanje i izazivanje neugodnosti;
(Ď) rizik nastanka udesa, posebno u pogledu supstanci koje se koriste ili tehnika koje se
primenjuju, u skladu sa propisima.
Lokacija projekta
Osetljivost ţivotne sredine u datim geografskim oblastima koje mogu biti izloţene
štetnom uticaju projekata, a naročito u pogledu:
postojećeg korišćenja zemljišta;
relativnog obima, kvaliteta i regenerativnog kapaciteta prirodnih resursa u datom
području;
apsorpcionog kapaciteta prirodne sredine, uz obraćanje posebne paţnje na močvare,
priobalne zone, planinske i šumske oblasti, posebno zaštićena područja prirodna i
kulturna dobra i gusto naseljene oblasti.
Karakteristike mogućeg uticaja
Mogući značajni uticaji projekta, a naročito:
obim uticaja (geografsko područje i brojnost stanovništva izloţenog riziku);
priroda prekograničnog uticaja;
veličina i sloţenost uticaja;
verovatnoća uticaja;
trajanje, učestalost i verovatnoća ponavljanja uticaja.
U skladu sa izmenama i dopunama Zakona o proceni uticaja na ţivotnu sredinu (’’Sl. Glasnik RS’’, br.
135/2004 i 36/2009), zahtev o potrebi procene uticaja na ţivotnu sredinu treba da sadrţi i sledeće:
prikaz glavnih alternativa koje su razmatrane;
opis činilaca ţivotne sredine koji mogu biti izloţeni uticaju;
opis mogućih značajnih štetnih uticaja projekta na ţivotnu sredinu;
opis mera predviĎenih u cilju sprečavanja, smanjenja i otklanjanja značajnih štetnih uticaja;
druge podatke i informacije na zahtev nadleţnog organa;
izvod iz urbanističkog plana ili potvrĎeni urbanistički projekat, odnosno akt o urbanističkim uslovima koji nije
stariji od godinu dana (Izuzetno, izvod iz vaţećeg urbanističkog plana, odnosno drugi odgovarajući urbanistički
dokument ne podnosi se ako se delatnost planira u postojećem objektu čija se namena menja i ako nosilac
projekta dostavi prijavu promene namene koju je potvrdio organ nadleţan za izdavanje odobrenja za izgradnju);
idejno rešenje ili idejni projekat, odnosno izvod iz idejnog projekta;
grafički prikaz mikro i makro lokacije;
uslovi i saglasnosti drugih nadleţnih organa i organizacija pribavljeni u skladu sa posebnim zakonom;
dokaz o uplati republičke administrativne takse.
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KRATAK OPIS PROJEKTA
Da li će to imati
Red.

DA/NE Kratak opis
značajne posledice?

Pitanje
br.
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

projekta?
2
3
Da li izvoĎenje, rad ili prestanak rada
podrazumevaju aktivnosti koje će
prouzrokovati fizičke promene na lokaciji
(topografije, korišćenja zemljišta, izmenu
vodnih tela)?
Da li izvoĎenje ili rad projekta
podrazumeva korišćenje prirodnih resursa
kao što su zemljište, vode, materijali ili
energija, posebno resursa koji nisu
obnovljivi ili koji se teško obezbeĎuju?
Da li projekat podrazumeva korišćenje,
skladištenje, transport, rukovanje ili
proizvodnju materija ili materijala koji
mogu biti štetni po ljudsko zdravlje ili
ţivotnu sredinu ili koji mogu izazvati
zabrinutost zbog postojećih ili
potencijalnih rizika po ljudsko zdravlje?
Da li će na projektu tokom izvoĎenja,
rada ili po prestanku rada nastajati čvrsti
otpad?
Da li će na projektu dolaziti do ispuštanja
zagaĎujućih materija ili bilo kakvih
opasnih, otrovnih ili neprijatnih materija
u vazduh?
Da li će projekat prouzrokovati buku i
vibracije, ispuštanje svetlosti, toplotne
energije ili elektromagnetnog zračenja?
Da li projekat dovodi do rizika od
kontaminacije zemljišta ili vode
ispuštenim zagaĎujućim materijama na
tlo ili u površinske ili podzemne vode?
Da li će tokom izvoĎenja ili rada projekta
postojati bilo kakav rizik od udesa koji
moţe ugroziti ljudsko zdravlje ili ţivotnu
sredinu?
Da li će projekat dovesti do socijalnih
promena, na primer u demografskom
smislu, tradicionalnom načinu ţivota,
zapošljavanju?
Da li postoje bilo koji drugi faktori koje
treba analizirati, kao što je razvoj koji će
uslediti, koji bi mogli dovesti do
posledica po ţivotnu sredinu ili do
kumulativnih uticaja sa drugim,

DA/NE i zašto?
4
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postojećim ili planiranim aktivnostima na
lokaciji?
Da li ima područja na lokaciji ili u blizini
lokacije,
zaštićenih
po
meĎunarodnim
ili
domaćim
propisima zbog svojih ekoloških,
pejzaţnih, kulturnih ili drugih
vrednosti, koja mogu biti zahvaćena
uticajem projekta?
Da li ima područja na lokaciji ili u blizini
lokacije, vaţnih ili osetljivih zbog
ekoloških razloga, na primer močvare,
vodotoci ili druga vodna tela,
planinska ili
šumska područja, koja mogu
biti zagaĎena izvoĎenjem
projekta?
Da li ima područja na lokaciji ili u blizini
lokacije koja koriste zaštićene, vaţne
ili osetljive vrste faune i flore, na
primer za naseljavanje, leţenje,
odrastanje,
odmaranje,
prezimljavanje i migraciju, a koja
mogu biti zagaĎene realizacijom
projekta?
Da li na lokaciji ili u blizini lokacije
postoje površinske ili podzemne
vode koje mogu biti zahvaćene
uticajem projekta?
Da li na lokaciji ili u blizini lokacije postoje
područja ili prirodni oblici visoke
ambijentalne vrednosti koji mogu
biti zahvaćeni uticajem projekta?
Da li na lokaciji ili u blizini lokacije postoje
putni pravci ili objekti koji se koriste
za rekreaciju ili drugi objekti koji
mogu biti zahvaćeni uticajem
projekta?
Da li na lokaciji ili u blizini lokacije postoje
transportni pravci koji mogu biti
zagušeni ili koji prouzrokuju
probleme po ţivotnu sredinu, a koji
mogu biti zahvaćeni uticajem
projekta?
Da li se projekat nalazi na lokaciji na
kojoj će verovatno biti vidljiv
velikom broju ljudi?
Da li na lokaciji ili u blizini lokacije ima
područja ili mesta od istorijskog ili
kulturnog značaja koja mogu biti
zahvaćena uticajem projekta?
Da li se projekat nalazi na lokaciji u
prethodnom nerazvijenom području
koje će zbog toga pretrpeti gubitak
zelenih površina?
Da li se na lokaciji ili u blizini lokacije
projekta koristi zemljište, na
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primer za kuće, vrtove, druge
privatne namene,
industrijske ili trgovačke aktivnosti,
rekreaciju, kao javni otvoreni prostor, za
javne objekte, poljoprivrednu
proizvodnju, za šume, turizam, rudarske
ili druge aktivnosti koje mogu biti
zahvaćene uticajem projekta?
Da li za lokaciju i za okolinu lokacije
postoje planovi za buduće
korišćenje zemljišta koje moţe
biti
zahvaćeno
uticajem
projekta?
Da li na lokaciji ili u blizini lokacije
postoje područja sa velikom
gustinom
naseljenosti
ili
izgraĎenosti koja mogu biti
zahvaćena uticajem projekta?
Da li na lokaciji ili u blizini lokacije ima
područja
zauzetih
specifičnim
(osetljivim) korišćenjima zemljišta, na
primer bolnice, škole, verski objekti,
javni objekti koji mogu biti zahvaćeni
uticajem projekta?
Da li na lokaciji ili u blizini lokacije ima
područja
sa
vaţnim,
visoko
kvalitetnim ili retkim resursima (na
primer, podzemne vode, površinske
vode,
šume,
poljoprivredna,
ribolovna, lovna i druga područja,
zaštićena prirodna dobra, mineralne
sirovine i dr.) koja mogu biti
zahvaćena uticajem projekta?
Da li na lokaciji ili u blizini lokacije ima
područja koja već trpe zagaĎenje ili
štetu na ţivotnoj sredini (na primer,
gde su postojeći pravni normativi
ţivotne sredine preĎeni) koja mogu
biti zahvaćena uticajem projekta?
Da li je lokacija projekta ugroţena
zemljotresima,
sleganjem
zemljišta, klizištima, erozijom,
poplavama
ili
povratnim
klimatskim uslovima (na primer
temperaturnim
razlikama,
maglom, jakim vetrovima) koje
mogu dovesti do prouzrokovanja
problema u
ţivotnoj sredini od strane projekta?
Rezime karakteristika projekta i njegove lokacije sa indikacijom potrebe za izradom studije o
proceni uticaja na ţivotnu sredinu:
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ПОСЛОВИ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ВОДОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ЗАШТИТЕ ГРАЂАНА И
МАТЕРИЈАЛНИХ ДОБАРА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ И ДРУГИХ НЕПОГОДА И ПОСЛОВИ
ОБЛАСТИ ОДБРАНЕ
оквиру послова из области пољопривреде, шумарства и водопривреде и заштите грађана и
материјалних добара од елементарних и других непогода и послова из области одбране обављају се:
послови из области пољопривреде, шумарства и водопривреде из надлежности града - управни
поступак,

прати се стање у свим областима и предлажу мере за унапређење,

учествује се у имплементацији градских развојних програма и пројеката у области
пољопривреде, шумарства и водопривреде,

учествује се у изради основа заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта,
обављају се послови процене штете од суша, поплава, града, пожара и аерозагађења,

обављају се послови заштите грађана и материјалних добара од елементарних и других непогода
и послови из области одбране,

старају се о изради и ажурирању плана заштите грађана и материјалних добара од елементарних
и других непогода и плана заштите од поплава,

предлажу се предузимања превентивних мера за случај непосредне опасности од елементарних и
других већих непогода и поплава,

сарађује се са Општинским штабом за ванредне ситуације,

обављају се послови планирања одбране, сарaђује се и координира са органима Министарства
одбране који су надлежни за планирање одбране,

учествује се на пословима припреме за одбрану и плановима одбране,
старају се о примени Закона о ванредним ситуацијама,
старају се о примени Закона о заштити од пожара,

учествује се у изради Плана заштите од пожара и санационог плана за отклањање последица од
пожара.

оквиру послова из области пољопривреде, према члану 25. и члану 26. Закона о
пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС“, број 62/2006, 65/2008-др. закон, 41/2009 и
112/2015), доноси се решење о одређивању износа накнаде за промену намене обрадивог
пољопривредног земљишта и коришћења у непољопривредне сврхе, односно, доноси се решење о
ослобађању од обавезе плаћања наведене накнаде. Израђује се програм подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја и доноси решење којим се одобрава накнада за
вештачко осемењавање. На основу члана 11.ст.1.т.8. Правилника о подстицајима у пољопривреди за
унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета кроз подршку у примарну производњу
биљних култура (“Службени гласник РС“, број 38/2016) и члана 162.Закона о општем управном поступку
(“Службени лист СРЈ“, број 33/97 и 31/01 и Службени гласник РС“, број 30/10) издаје се потврда
регистрованим пољопривредним газдинствима да нису користила субвенције од града Бор.
2015. години је из области пољопривреде - субвенционисања вештачког осемењавања говеда,
примљен 961 предмет. Од тога 959 су решена позитивно, док су 2 одбачена закључком. Из области
водопривреде примљена су 9 предмета, при чему су 8 решена позитивно, а 1 није решен, због непотпуне
документације (презаведен у 2016.години).
Из области водопривреде (члан 118. став 2. Закона о водама – “Службени гласник РС“, број
30/2010 и 93/2012), Градска управа Бор – Одељење за привреду и друштвене делатности надлежно је за
издавање водних услова, водних сагласности и водних дозвола за:
јавни водовод у сеоском насељу;
сађење дрвећа и жбунастог биља и њихову сечу у кориту за велику воду и на обали;
промену катастарске културе земљишта на ерозионом подручју;
воденицу и стамбени објекат на сплаву;
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други објекат и радове, који могу привремено, повремено или трајно да проузрокују промене у
водном режиму или на које може утицати водни режим.
Захтеви који се подносе:
Захтев за издавање потврде
Захтев за субвенционисање вештачког осемењавања говеда
Захтев за одређивање износа накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта и
коришћења у непољопривредне сврхе
Захтев за утврђивање ослобађања плаћања накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног
земљишта
Захтеви из области водопривреде се подносе на прописаном обрасцу, који се може преузети путем
следећег
линка:
http://www.rdvode.gov.rs/doc/dokumenta/podzak/Pravilnik%20o%20sardzini%20i%20obrascu%20zahtev
a%20za%20izdavanje%20vodnih%20akata%20i%20sadrzini%20misljenja%20u%20postupku%20izdavan
ja%20vodnih%20uslova.pdf
Захтеви се предају на писарници Градске управе Бор.
Контакт телефон: 030 423 255, локал 164.
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Образац захтева
ГРАДСКА УПРАВА БОР
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Предмет: захтев за издавање потврде.
Поштовани, молим вас да ми издате потврду да од Града Бор нисам примио средства/субвенције,
односно, да немам захтев пред Градском управом Бор за субвенционисање куповине пољопривредне
опреме, и то
__________________________________________________________ у 201_. години.

Подносилац захтева
(име и презиме)
_______________________
(адреса)
_______________________
(телефон)
________________________
(број регистрованог пољопривредног газдинства)

______________________________
(својеручни потпис)

Прилог: доказ о уплаћеној Градској административној такси.
Сврха : Градска административна такса
Износ 130 динара (50 дин. за захтев + 80 за уверење)
Жиро рачун број 840-742251843-73
Прималац Град Бор
Модел 97 Позив на број

17 027

Шифра 133 (за физичка лица)
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Република Србија
Град Бор
Градска управа Бор
Одељење за привреду
друштвене
делатности
Број:
______/2016-III-02
______.го
дине Бор
БЈ
Градска управа Бор – Одељење за привреду и друштвене делатности, на основу захтева
___________ из __________, број захтева _________ од ________.године, и на основу члана 11.ст.1.т.8.
Правилника о подстицајима у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда
квалитета кроз подршку у примарну производњу биљних култура („Службени гласник РС“, број 38/2016)
и члана 162.Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, број 33/97 и 31/01 и „Службени
гласник РС“, број 30/10) издаје
ПОТВРДУ
_________ из ________, број регистрованог пољопривредног газдинства ________, није
конкурисао нити је користио средства од Града Бор (субвенције, дотације, донације и др.) за купљену
опрему за примарну производњу биљних култура – _________, у _______.години.
Самостални стручни сарадник за пољопривреду,
водопривреду,
шумарство,
заштиту
грађана
и
материјалних добара од
елементарних и других непогода и одбрану
______________, дипл.инж.пољ.
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Образац захтева
ГРАДСКА УПРАВА БОР
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ВЕШТАЧКОГ ОСЕМЕЊАВАЊА ГОВЕДА.
Молим да ми исплатите субвенцију у износу од 2.000 динара по грлу, за вештачко
осемењавање грла и то:__________________________________________________
(уписати идентификациони број животиње – са ушне маркице )
Прилози:
1.Извод из Регистра пољопривредних газдинстава из текуће године (подаци о пољопривредном
газдинству-фотокопија. Овај документ се може добити у Управи за трезор).
2.Доказ о власништву над грлом које је вештачки осемењено (фотокопија обе стране пасоша говеда или
извод из Централног регистра говеда – подаци о животињи / овај документ се може добити у
Ветеринарској станици).
3.Фотокопија Картона или Потврде за вештачко осемењавање, не старије од 120 дана од дана подношења
овог захтева.
4.Фотокопија картице са називом банке и бројем рачуна носиоца Регистрованог пољопривредног
газдинства.
Изјављујем да ове године 1.пут тражим субвенцију за вештачко осемењавање наведеног грла.
Подносилац захтева
___________________________
(име и презиме)
___________________________
(јмбг)
___________________________
(адреса)
___________________________
(телефон фиксни и мобилни)

________________________
(својеручни потпис)
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Образац захтева
ГРАДСКА УПРАВА БОР
Одељење за привреду и друштвене делатности
Предмет:

Захтев за одређивање износа накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног
земљишта и коришћења у непољопривредне сврхе (према члану 25 Закона о
пољопривредном земљишту – „Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008-др.закон,
41/2009
112/2015).

Молим да ми издате решење о одређивању износа накнаде за промену намене обрадивог
пољопривредног земљишта за површину од ________________, за катастарску парцелу број
_____________,
по
култури____________,
класе____________,
мзв:____________________
КО________________, катастарска парцела је укупне површине од ___________, на којој сам већ
саградио или планирам да градим
_____________________________________________________________.
(навести када, који објекат и површину истог)
Уз захтев прилажем следеће:
Доказ о власништву, односно праву коришћења обрадивог пољопривредног земљишта,
Копију плана катастарске парцеле,
Извод из одговарајућег урбанистичког плана о намени катастарске парцеле или информација о
локацији или локацијска дозвола или други документ издат од стране Одељења за урбанизам
Градске управе Бор, који потврђује да је на предметној парцели дозвољена градња/озакоњење
изграђеног објекта,
Сагласност Министарства за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта за случајеве из
чл.23. тачка 1. и 2. Закона о пољопривредном земљишту.
Доказ о уплаћеним таксама.
НАПОМЕНА: Особе за контакт су Бранислав Јовановић и Мира Мартиновић, канцеларија бр. 64 на VI
спрату зграде Градске управе, тел. 423-255 локал 164.
Подносилац захтева
__________________________
(пуно име и презиме)
__________________________
(адреса и телефон)
__________________________
(својеручни потпис)
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Таксе за издавање решења којим се одређује накнада за промену намене обрадивог
пољопривредног земљишта
Накнада за промену намене (НАПОМЕНА: УПЛАЋУЈЕ СЕ НАКОН ДОНОШЕЊА РЕШЕЊА О
ИЗНОСУ НАКНАДЕ ЗА ПРОМЕНУ НАМЕНЕ ОБРАДИВОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА)
Сврха: Накнада за промену намене пољопривредног земљишта Износ: ____________ динара.
Жиро рачун број: 840-714543843-20
Прималац: Буџет Републике Србије
Модел: 97
Позив на број: 17 027
Шифра: 153(физичка лица) и 253 (правна лица)
Републичка административна такса за захтев и решење
Сврха:Републичка административна такса
Износ: 800,00 динара
Жиро рачун број: 840-742221843-57
Прималац: Буџет Републике Србије
Модел: 97
Позив на број: 17 027
Шифра: 153 (физичка лица) и 253 (правна лица)
Накнада за услуге
Сврха : Накнада за услуге које врши Градска управа Бор
Износ 1.000,00 дин. за физичка лица; 1.500,00 дин. за правна лица
Жиро рачун број: 840-742351843-94
Прималац: Град Бор
Модел: 97
Позив на број: 17 027
Шифра: 153 (физичка лица) или 253 (правна лица)
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Пример решења
Република Србија
Град Бор
Градска управа Бор
Број: _________/2016-III
_________.године
Бор
БЈ
На основу захтева _________ из _________, број _________ од _________.године, за
субвенционисање вештачког осемењавања говеда, и на основу Програма подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије Града Бор у 2016.години
(„Службени лист града Бор“, број 3/2016) и чл.192. Закона о општем управном поступку (“Сл.лист СРЈ”,
бр.33/97 и 31/01 и „Сл.гласник РС“, бр.30/2010), Начелник Градске управе Бор доноси
РЕШЕЊЕ
ОДОБРАВА СЕ захтев __________ из __________, ЈМБГ __________, за субвенционисање
вештачког осемењавања говеда у износу од 2.000,00 динара за грло број ______________.
Износ од 2.000,00 (две хиљаде) динара уплаћује се подносиоцу захтева на рачун број
___________ код __________ банке.
Образложење
____________ из ___________, поднела је захтев број ___________ од ___________.године, за
субвенционисање вештачког осемењавања говеда – грла број ___________.
Од документације је приложила следеће:
1) Фотокопију Извода из Регистра пољопривредних газдинстава, број __________ од
__________.године, за пољопривредно газдинство број __________.
Доказ о власништву над осемењеним грлом – фотокопију пасоша за говеда.
Рачун за вештачко осемењавање говеда – фотокопију Картона за в.о. од _________.године.
Разматрајући поднети захтев и приложену документацију, утврђено је да су испуњени услови
предвиђени Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за
подручје територије Града Бор у 2016.години („Службени лист града Бор“, број 3/2016).
На основу напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву решења.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења може се изјавити жалба Градском већу Града Бор, у
року до 15 дана од дана достављања решења. Жалба се подноси преко овог органа, уз уплату таксе од
80,00 динара (Тарифни број 2 Тарифе Градских административних такси – Одлука о измени Одлуке о
Општинским административним таксама – „Службени лист Града Бор“, број 14/2008) на рачун број 840742251843-73, модел 97, позив на број 17 027.
Решење доставити: Подносиоцу захтева, Одељењу за финансије и архиви Града Бор.
Предмет обрадио: ______________
НАЧЕЛНИК
_______________
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Образац захтева
ГРАДСКА УПРАВА БОР
Одељење за привреду и друштвене делатности
Предмет:

Захтев за утврђивање ослобађања плаћања накнаде за промену намене обрадивог
пољопривредног земљишта (према члану 26 Закона о пољопривредном земљишту –
„Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008-др.закон, 41/2009 и 112/2015).

Молим да ми издате решење о утврђивању ослобађања плаћања накнаде за промену намене
обрадивог пољопривредног земљишта за површину од ________________, за катастарску парцелу број
_____________,
по
култури____________,
класе____________,
мзв:____________________
КО________________, катастарска парцела је укупне површине од ___________, на којој сам већ
саградио
или
планирам
да
градим
_____________________________________________________________.
(навести када, који објекат и површину истог)
Уз захтев прилажем следеће:
Доказ о власништву, односно праву коришћења обрадивог пољопривредног земљишта,
Копију плана катастарске парцеле,
Локацијске услове/информацију о локацији
Идејни пројекат објекта,
Податке о условима становања ___________________________________
Податке о члановима домаћинства ________________________________
Доказ о уплаћеним таксама.
НАПОМЕНА: Особе за контакт су Бранислав Јовановић и Мира Мартиновић, канцеларија бр. 64 на VI
спрату зграде Градске управе, тел. 423-255 локал 164.
Подносилац захтева
__________________________
(пуно име и презиме)
__________________________
(адреса и телефон)
__________________________
(својеручни потпис)
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Таксе за издавање решења којим се утврђује ослобађање плаћања накнаде за промену намене
обрадивог пољопривредног земљишта
Републичка административна такса за захтев и
решење Сврха:Републичка административна такса
Износ: 800,00 динара Жиро рачун број: 840742221843-57 Прималац: Буџет Републике Србије
Модел: 97 Позив на број: 17 027
Шифра: 153 (физичка лица) и 253 (правна лица)
Накнада за услуге
Сврха : Накнада за услуге које врши Градска управа Бор
Износ 1.000,00 дин. за физичка лица; 1.500,00 дин. за правна лица
Жиро рачун број: 840-742351843-94
Прималац: Град Бор
Модел: 97
Позив на број: 17 027
Шифра: 153 (физичка лица) или 253 (правна лица)
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Пример решења
Република Србија
Град Бор
Градска управа
Одељење за привреду и
друштвене делатности
Број: 320-___/2016-III-02
_______.године
Бор
БЈ
Градска управа Бор, Одељење за привреду и друштвене делатности, решавајући по захтеву
_____________, за утврђивање ослобађања од обавезе плаћања накнаде за промену намене обрадивог
пољопривредног земљишта, бр.320-___/2016-III-02 од ____.године, а на основу чл.26 Закона о
пољопривредном земљишту (“Сл.гласник РС”, бр.62/06, 65/2008 и 41/2009) и чл.192. Закона о општем
управном поступку (“Сл.лист СРЈ”, бр.33/97, 31/01 и Сл.гласник РС, бр.30/2010), доноси
ЕШЕЊЕ
ослобађању од обавезе плаћања накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта
Инвеститор ________ из _______, ЈМБГ ________, број регистрованог пољопривредног
газдинства _________, ослобађа се обавезе плаћања накнаде за промену намене обрадивог
пољопривредног земљишта, за површину од ___м² на к.п.број ____ у К.О.____, ради изградње породичне
стамбене зграде.
Образложење
_______ из ______, ЈМБГ ________, поднео је захтев за утврђивање ослобађања од обавезе
плаћања накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта за површину од ___м², на
к.п.број ____, по култури ____, укупне површине ____ ха, у потесу ____, у К.О.____, ради изградње
породичне стамбене зграде.
Подносилац захтева је приложио следећу документацију:
1.Доказ о власништву над предметном парцелом – Извод из листа непокретности број ____ за
К.О._____, издат од стране Службе за катастар непокретности у Бору, број ____ од ____.године.
2.Копију плана за предметну парцелу, издату од стране Службе за катастар непокретности у
Бору, број ____ од ____.године.
3.Локацијске услове, издате од Градске управе Бор – Одељења за урбанизам, грађевинске,
комуналне, имовинско – правне и стамбене послове, број ____ од ____.године.
4.Идејни пројекат објекта.
5.Извод из регистра пољопривредних газдинстава, издат од стране Управе за трезор –
експозитуре Бор, број ____ од ____.године.
6.Својеручно потписану изјаву од _____.године.
7.Доказ о уплаћеним таксама.
На основу Извода из регистра пољопривредних газдинстава, издатог од стране Управе за трезор –
експозитуре Бор, број _____ од _____.године, утврђено је да је реч о породичном пољопривредном
газдинству број _____, са активним статусом, и да у истом живе 2 члана – подносилац захтева и његова
супруга.
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На основу Извода из листа непокретности број ___ за К.О.___, издатог од стране Службе за
катастар непокретности у Бору, број ____ од ____.године, утврђено је да је постојећи стамбени објекат
изграђен пре доношења прописа о изградњи (1961.године), односно да је стар најмање 54 године. У
својеручно потписаној изјави, подносилац захтева је навео да је постојећи објекат у дотрајалом стању и
да је рентабилније изградити нов објекат, него адаптирати постојећи.
На основу наведене документације и обзиром да је чланом 26 Закона о пољопривредном
земљишту дефинисано да се накнада за промену намене не плаћа у случају изградње породичне стамбене
зграде пољопривредног домаћинства највише до 200м², одлучено је као у диспозитиву решења.
Правна поука: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству пољопривреде и
заштите животне средине – Управи за пољопривредно земљиште, у складу са чл.25 ст.5 Закона о
пољопривредном земљишту, у року до 15 дана од дана пријема решења, а преко овог органа уз уплату
таксе у износу од 420,00 дин. на жиро-рачун број 840-742221843-57, шифра плаћања 153, позив на број
97 17-027, прималац Република Србија.
Обрађивач ____________________
Решење доставити:
подносиоцу захтева х 2,
архиви СО Бор,
овом органу.
НАЧЕЛНИК
_________________
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Пример решења
Република Србија
Градска управа Бор
Одељење за привреду и
друштвене делатности
Број:
_____.године
Бор
БЈ
Градска управа Бор, Одељење за привреду и друштвене делатности, решавајући по захтеву _____
из
_____, улица ____, за одређивање висине накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног
земљишта
коришћења истог у непољопривредне сврхе, бр.____ од ____.године, а на основу чл.23.т.3. и чл.25.
Закона о пољопривредном земљишту (“Сл.гласник РС”, бр.62/06, 65/2008, 41/2009 и 112/2015) и чл.192.
Закона о општем управном поступку (“Сл.лист СРЈ”, бр.33/97, 31/01 и Сл.гласник РС, бр.30/2010),
доноси
ЕШЕЊЕ
одређивању висине накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта
УТВРЂУЈЕ СЕ висина накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта и
коришћење у непољопривредне сврхе, за површину од ___ ха (___м²) на к.п.бр.___, по култури ___,
укупне површине ___ ха, потес ___, КО ___, уписана у лист непокретности бр.___ за КО Брестовац.
Накнада (Н) по наведеном захтеву износи:
Н=ТВ х П х 50% = ___дин./м² х 100м² х 50% = ___ динара (словима: ___ динара), ТВ - Тржишна
вредност обрадивог пољопривредног земљишта на дан подношења захтева странке (за
___.класе, према ценовнику Министарства финансија, Пореске управе – филијале Бор, од
___.године), П – Површина обрадивог пољопривредног земљишта за пренамену.
Накнаду за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта и коришћење у
непољопривредне сврхе у износу од ___ динара уплатити на жиро рачун број 840-714543843-20,
прималац Буџет Републике Србије, шифра 153, модел 97, позив на број 17-027.
Образложење
_______ из ______, улица ______, поднео је захтев за одређивање висине накнаде за промену
намене обрадивог пољопривредног земљишта и коришћење истог у непољопривредне сврхе, бр._____ од
_____.године, у циљу изградње викенд куће.
Подносилац захтева је тражио од овог органа да одреди висину накнаде за промену намене
обрадивог пољопривредног земљишта за кп.бр._____, по култури ____.класе, у потесу ____, КО _____, за
површину од ____ха (____м²) од укупне површине парцеле која износи _____ ха, уписане у лист
непокретности бр.____ за КО ____, у приватној својини подносиоца захтева.
Подносилац захтева је од документације приложио следеће:
Информацију о локацији Градске управе Бор - Одељења за урбанизам, грађевинске, комуналне,
имовинско правне и стамбене послове, бр.____ од ____.године.
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Фотокопију копије плана бр.____ од ____.године, издате од стране Службе за катастар непокретности
Бор.
Признаницу за уплаћену Републичку административну таксу у износу од 800,00 динара (за захтев –
тарифни број 1. и издато решење – тарифни број 9 Закона о Републичким административним
таксама; „Сл. гласник РС“, број 43/2003, 51/2003-испр., 61/2005, 101/2005-др. закон, 5/2009,
54/2009,
50/2011, 70/2011-усклађени дин. изн., 55/2012-усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013-усклађени
дин.
изн., 65/2013-др. закон, 57/2014-усклађени дин. изн., 45/2015-усклађени дин. изн., 83/2015,
112/2015 и 50/2016-усклађени дин. изн.).
На основу приложене документације, података са јавног портала Републичког геодетског завода од
19.07.2016.године и ценовника пољопривредног, шумског и неплодног земљишта Министарства
финансија – Пореске управе – Филијале Бор, од ____.године, овај орган је одлучио као у диспозитиву
Решења.
Правна поука: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству пољопривреде и
заштите животне средине – Управи за пољопривредно земљиште, у складу са чл.25.ст.7. Закона о
пољопривредном земљишту, у року до 15 дана од дана пријема решења, а преко овог органа уз уплату
таксе у износу од 440,00 динара на жиро-рачун број 840-742221843-57, шифра плаћања 153, модел 97,
позив на број 17-027, прималац Република Србија.
Обрађивач __________
Решење доставити:
подносиоцу захтева 2х,
архиви СО Бор,
овом органу.
НАЧЕЛНИК
_______________________
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Послови саобраћаја и контроле јавног саобраћаја
области саобраћаја Одељење припрема документацију за оверу редова вожње и води регистар
редова вожње, контролише достављање месечне фактуре превозника који обавља јавни превоз, обавља
административно-стручнe пословe у раду Савета за безбедност саобраћаја града Бор.
По Одлуци о праву на бесплатан превоз на градским и приградским линијама на подручју града
Бор („Сл.лист града Бор“ бр.16/2013), издају се повластице за школски превоз за ученике и за наставно и
ваннаставно особље и потврде за лица која имају право на бесплатан превоз.
На основу Одлуке о ауто-такси превозу на територији града Бор ( „Сл. лист града Бор“ бр.
30/2014, 13/2015 и 27/2015) води се првостепени поступак и доносе решења о издавању евиденционог
картона и решења о издавању допунске табле, а на основу Решења о техничком регулисању саобраћаја
на територији града Бор („Сл.лист града Бор“ бр. 16/2012 и 12/2013) доносе се решења из области
техничког регулисања саобраћаја. У складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима („Сл.лист
града Бор“ бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – oдлука УС, 55/2014, 96/2015 – др.закон и 9/2016 –
одлука УС) решава се по захтевима за издавање посебног знака (налепнице) за означавање возила којим
управља лице коме су оштећени екстремитети битни за управљање возилом.
2015. години било је укупно 252 управна предмета и то везано за захтеве за кретање теретних
моторних возила улицама којим је то забрањено, захтеве за издавање евиденционог картона и
евиденционог броја за ауто такси превоз, захтеве за допунску таблу, захтеве за затварање улице, захтеви
за саобраћајну сигнализацију и др. 8 предмета је решевано по службеној дужности. 232 предмета су
решена у року од месец дана, а 17 у року од два месеца. 17 захтева је одбачено, 2 захтева су одбијена, а за
2 захтева је обустављен поступак.
Из области саобраћаја подносе се следећи захтеви:
Захтев за издавање евиденционог картона такси превозника
Захтев за издавање - преузимање допунске табле за тахи возила
Захтев за стављање на листу чекања за делатност такси превоза
Захтев за кретање теретних моторних возила улицама где је забрањено кретање таквих возила
Захтев зa издавање посебног знака (налепнице) за означавање возила којим управља лице коме су
оштећени екстремитети битни за управљање возилом.
Захтеви се подносе на писарници Градске управе Бор.
Контакт телефон 030 423 255, локал 163 и локал 161.
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Образац захтева
ГРАДСКА УПРАВА БОР
Одељење за привреду и друштвене делатности
ПРЕДМЕТ: Захтев за издавање евиденционог картона такси превозника
Молим горе наведени орган, да ми одобри издавање евиденционог картона за такси возило,
марке_________________, тип__________________, рег.ознаке и броја ____________.
Прилог:
фотокопија саобраћајне дозволе, возачке дозволе и личне карте које су важеће,
фотокопију Потврде о извршеној регистрацији – ПИБ,
фотокопију решења од Агенције за привредне регистре,
фотографија 4 x 3 цм,
фотокопија решења о испуњености услова од стране саобраћајне инспекције,
уверење да правоснажном судском одлуком није забрањено обављање ауто такси превоза од
привредног суда,
уверење од прекршајног суда да правоснажним решењем није изречена заштитна мера забране
обављања ауто-такси превоза, односно забрана управљања моторним возилом „Б“ категорије од
прекршајног суда,
потврда надлежног органа да такси превознику није изречена казна затвора дужа од 2 године за
кривично дело против живота и тела, полне слободе, против безбедности јавног саобраћаја и
јавног реда и мира
потврда да такси возач није у радном односу код другог послодавца – ПИО
потврда о пријави такси возача на обавезно социјално и здравствено осигурање
уговор о раду ( за возача запосленог у правном лицу)
доказ о уплати администативне таксе
НАПОМЕНА: Приликом преузимања новог евиденционог картона у обавези сте да вратите стари.
За такси возаче који се први пут пријављују за издавање евиденционог картона такси превозника
плаћа се следећа такса:
Сврха: Општинска административна такса
Прималац: Буџет општине Бор
Износ: 1100,00 динара
Жиро рачун: 840 – 742251843 – 73
Позив на број:97
17 – 027
За такси возаче који пријављују друго такси возило (промена возила) или промене рег. ознаке и
броја моторног возила прилажу се докази о променама због којих се подноси захтев и плаћа се
следећа такса:
Подносилац захтева
________________
Име и презиме/ предузеће
Сврха: Општинска административна такса
________________
Прималац: Буџет општине Бор
Адреса становања, седиште
Износ: 650,00 динара
________________
Жиро рачун: 840 – 742251843 – 73
Потпис и печат
Позив на број:97

17 – 027
________________
Контакт телефон
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Пример решења
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАДСКА УПРАВА БОР
Одељење за привреду и
друштвене делатности
Број: 344- /201 -III-02
. године
БОР
Градска управа Бор – Одељење за привреду и друштвене делатности, решавајући по захтеву
____________ из Бора за издавање новог евиденционог картона, због промене возне јединице на основу
члана 7. Одлуке о ауто такси превозу путника на територији града Бор (''Сл. лист града Бор“, бр. 30/14,
13/15
27/15) и члана 192. Закона о општем управном поступку (''Сл. лист СРЈ'', бр. 33/97, 31/01 и „Сл.
Гласник РС“ бр. 30/10) доноси :
РЕШЕЊЕ
1. ОДОБРАВА СЕ, предузетнику ______________ из Бора са седиштем у
улици
_________________издавање
евиденционог
картона
и
одређује
се
евиденциони
број______________:
00
ПРЕСТАЈЕ ДА ВАЖИ, решење бр. ___________од __________. године којим је одобрено издавање
евиденционог картона бр.______ и евиденциони картон број ____ издат на име предузетника
______________из Бора са седиштем у Бору у улици _____________за возило марке
_________модел
_____________регистарских ознака___________.
Корисник је дужан да овом органу пријави сваку промену која је од утицаја за остваривање права
најкасније у року од 15 дана од настале промене.
б р а з л о ж е њ е
Предузетник _____________из Бора поднео је захтев овом органу дана____________. године за
издавање новог евиденционог картона, за такси возило марке ________модел __________регистарских
ознака ___________због промене возне јединице.
Увидом у евиденцију утврђено је да подносилац захтева поседује решење бр.
__________од__________. године којим је одобрено издавање евиденционог картона бр. _____за возило
марке _________модел ___________регистарских ознака___________, те је због промене возне јединице
поднео нови захтев.
Увидом у податке доступне посредством сајта Агенције за привредне регистре утврђено је да је у
Регистру привредних субјекта регистрован предузетник ____________чији је пословни назив
__________________________са седиштем у Бору, за обављање претежне делатности ауто-такси превоза,
шифре 4932, са матичним бројем предузетничке радње __________ и ПИБ-ом ____________,
предузетник има статус активног привредног субјекта.
Уз захтев за издавање новог евиденционог картона за такси возача приложено је:
налог о уплаћеној такси _________динара дана__________ године,
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фотокопија саобраћајне дозволе број _________ издата од стране _________дана_________.
године за возило регистарске ознаке____________,
фотокопија личне карте бр. _________издата од стране _______дана__________. године,
фотокопија возачке дозволе бр. ___________ издата од стране _________дана_________.
године,
фотокопија Решења АПР број _________од __________. године
фотокопија Решења саобраћајне инспекције бр. ___________од _________. године
уверење Основног суда Бор бр.___________ од __________. године.
Разматрајући поднети захтев утврђено је да испуњава услове из члана 5. и члана 7. а у складу са
чланом 43. став 2. Одлуке о ауто-такси превозу путника на територији града Бор, одлучено је као у
диспозитиву Решења.
Oпштинска административна такса у износу од __________ динара, наплаћена је по тар. бр. 1.
и
тачка 10. Одлуке о општинским административним таксама („Сл. лист Град“, бр. 27/06 и „Сл. лист
града Бор“, бр. 1/08 и 14/08)
Поука о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба Градском већу СО Бор
у року од 15 дана од дана достављања. Жалба се подноси преко овог органа са административном таксом
од 80,00 динара.
Решење доставити: подносиоцу захтева и архиви Градске управе Бор.
Обрадио
НАЧЕЛНИК
__________________________________________
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Образац захтева
ГРАДСКА УПРАВА БОР
Одељење за привреду и друштвене делатности
ПРЕДМЕТ: Захтев за издавање - преузимање допунске табле за тахи возила
Молим горе наведени орган Градске управе Бор, да ми омогући преузимање допунске табле за
тахи
возило,
марке
____________________
тип__________________________,
рег.
ознаке
и
броја__________________________
Уз захтев обавезно приложити:
Фотокопију саобраћајне и возачке дозволе и личну карту (важећи)
Фотокопију решења Агенције за привредне регистре при оснивању и са евентуалном
променом
Фотокопију решења о испуњености услова за тахи возило од стране саобраћајне инспекције
Доказ о уплати допунске табле
Доказ о уплати Градске административне таксе
Фотокопија евиденционог картона
Сврха: Општинска административна такса
Прималац: Буџет града Бор
Износ: 550,00 динара
Рачун бр. 840 – 772114843 – 79
Позив на број: 97
17-027
Сврха: Вредност допунске табле

Сврха: Накнада за допунску таблу
Прималац: Буџет града Бор
Подносилац захтева
Износ: 1534,00 динара
Рачун бр. 840 – 745151 843 – 03
______________________________
Позив на број: 97

17 027
Име и презиме, привредно друштво
______________________________
Адреса становањаседиште прив.друштва
__________________________
Потпис и печат

__________________________
Контакт телефон
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Пример решења
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАДСКА УПРАВА БОР
Одељење за привреду и
душтвене делатности
Број: 344- /201 -III-02
201 . године
БОР
Градска управа Бор – Одељење за привреду и друштвене делатности, решавајући по захтеву
_____________________са седиштем у Бору ул._______________ за издавање допунске табле за такси
возило, на основу члана 9. Одлуке о ауто такси превозу путника на територији града Бор (''Сл. лист града
Бор'', бр. 30/14, 13/15 и 27/15) и чланова 192. став 1., члана 198. став 4. и члана 207. став 1. Закона о
општем управном поступку (''Сл. лист СРЈ'', бр. 33/97, 31/01 и „Сл. Гласник РС“, бр. 30/10) доноси :

РЕШЕЊЕ

ОДОБРАВА СЕ ____________________ са седиштем у Бору у ул. ________________издавање
допунске табле број______________:

0
Корисник је дужан да овом органу пријави сваку промену која је од утицаја за остваривање
права најкасније у року од 15 дана од настале промене.
О б р а з л о ж е њ е
____________________________________________из Бора, поднео је захтев овом органу за издавање
преузимање
допунске
табле
дана_____________.
године,
за
такси
возило
марке
______________рег.оз._____________.
Уз захтев за издавање- преузимање допунске табле за такси возила приложено је:
фотокопија читача саобраћајне дозволе број ___________ издате за возило регистарске ознаке
___________,
фотокопија возачке дозволе бр. издата од стране _______ дана__________. године,
фотокопија читача личне карте бр. ___________издате од стране ________дана____________.
године,
фотокопија Решења АПР ______________од____________. године,
фотокопија Решења саобраћајне инспекције број ____________од _________ године,
налог о уплаћеној такси 550,00 динара дана __________. године,
налог о уплаћеној такси 1.534,00 динара дана_____________. године.
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Разматрајући приложену документацију утврђено је да је иста поднета у складу са чланом 9.
Одлуке о ауто такси превозу путника, те је одлучено као у диспозитиву Решења.
Накнада за допунску таблу у износу 1534,00 динара, наплаћена по Одлуци о одређивању износа
накнаде за допунске табле број 344-48/2011-III од 01.04.2011. године.
Градска административна такса у износу од 550,00 динара, наплаћена је по тар. бр.1. и 7. тачка
18. Одлуке о општинским административним таксама („Сл.лист Град“, бр.27/06 и „Сл. лист града Бор“,
бр.1/08
14/08).
Поука о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба Градском већу СО Бор у
року од 15 дана од дана достављања. Жалба се подноси преко овог органа са административном таксом
од 80,00 динара.
Решење доставити: подносиоцу захтева, Саобраћајној инспекцији и архиви Градске управе Бор.

Обрадио
НАЧЕЛНИК
_______________________________________
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ГРАДСКА УПРАВА БОР
Одељење за привреду и друштвене делатности

ПРЕДМЕТ: Захтев за стављање на листу чекања за делатност такси превоза
Молим горе наведени орган Градске управе Бор, да ми омогући стављање на листу чекања за
обављање делатности такси превоза, за возило марке
_____________________________ тип __________________________________
регистарске ознаке и броја _________________________________

Уз захтев обавезно приложити:
Фотокопију саобраћајне и возачке дозволе и личну карту (важеће)
Доказ о уплати Градске административне таксе

Сврха: Градска административна такса
Прималац: Буџет града Бор
Износ: 50.00 динара
Рачун бр. 840-742251843-73
Позив на број: 97 17-027
Сврха: Накнада за захтев
Подносилац захтева
______________________________
Име и презиме/ привредно друштво
______________________________
Адреса становања,
друштва

седиште

привр.

______________________________
Потпис и печат
_________________________
Контакт
телефон
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Образац захтева
ГРАДСКА УПРАВА БОР
Одељење за привреду и друштвене делатности
ПРЕДМЕТ: Захтев за кретање теретних моторних возила улицама где је забрањено кретање
таквих возила.
Молим да ми издате одобрење за кретање теретног – теретних возила улицама
Бора ради
________________________________________________ за 2016. годину.
(обавезно навести – описати разлоге)
Одобрење ми је потребно за теретно моторно возило:
Марка __________________, тип ___________________, рег. ознака_____________
Марка __________________, тип ___________________, рег. ознака_____________
Марка __________________, тип ___________________, рег. ознака_____________
Марка __________________, тип ___________________, рег. ознака_____________
Марка __________________, тип ___________________, рег. ознака_____________
Марка __________________, тип ___________________, рег. ознака_____________
Марка __________________, тип ___________________, рег. ознака_____________
Марка __________________, тип ___________________, рег. ознака_____________
Марка __________________, тип ___________________, рег. ознака_____________
Марка __________________, тип ___________________, рег. ознака_____________
Марка __________________, тип ___________________, рег. ознака_____________
Марка __________________, тип ___________________, рег. ознака_____________
Марка __________________, тип ___________________, рег. ознака_____________
Прилог:
- Фотокопије саобраћајних дозвола – да су важеће
- Уплата таксе – доказ

____________________________
Сврха: Општинска административна такса
Име и презиме, назив пр. друштва
Прималац: Буџет града
Бор
_____________________________
Износ: 1250,00 динара за једно возило
Адреса, седиште привр. друштва
за свако наредно 800,00 динара
Рачун бр. 840 – 742251843 – 73
Позив на број: 97 17 – 027

_____________________________
Потпис подносиоца и печат
_____________________________
Контакт телефон

Пример решења
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАДСКА УПРАВА БОР
Одељење за привреду
и
друштвене
делатности
Број: -352-/201 -III02
201 . године
БОР
Градска управа Бор - Одељење за привреду и друштвене делатности, решавајући захтеву
_____________ из ___________, за издавање одобрења за кретање теретних моторних возила, на основу
члана 3. став 3. Решења о техничком регулисању саобраћаја на територији града Бор (''Сл. лист града
Бор'', бр. 16/12 и 12/13) и члана 192. Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ'', бр. 33/97 и
31/01 и „Сл. гласник РС“, бр. 30/10), доноси:
РЕШЕЊЕ
ОДОБРАВА СЕ захтев, _____________ из ___________, са седиштем у улици___________,
односно њиховим теретним возилима :
Марка
Марка
Марка

Модел
Модел
Модел

Рег. ознака
Рег. ознака
Рег. ознака

кретање улицама у Бору: Пионирском, Пензионерском, Николе Пашића, Ђорђа Вајферта, 3. октобар, 9.
бригаде, Краља Петра I, Бошка Бухе, Моше Пијаде, Београдском, Ђорђа Андрејевића «Куна», Љубе
Јовановића, 9. Југовића, 28. марта, Данила Киша, Мајданпечка, Саве Ковачевића, Др. Миловановића,
ради истовара робе као и задржавања до 15 минута .
Одобрење не важи за улице којима је саобраћајним знаком II- 3 “забрана саобраћаја у оба смера”
забрањен саобраћај свим возилима непрекидно или у ограниченом временском интервалу.
Одобрење се издаје са роком важења од ___________ до 31.12.2016. године.

О

б

р

а

з

л

о

ж

е

њ

е

_____________ из ___________, из ____________поднелo je захтев овом органу дана _______
године за издавање одобрења за кретање наведених теретних моторних возила, улицама којима је то
одговарајућом саобраћајном сигнализацијом забрањено, а ради истовара робе као и задржавања до 15
минута.
Разматрајући поднети захтев, а у складу са чланом 3. став 3. Решења техничког регулисања
саобраћаја на територији града Бор, одлучено је као у диспозитиву решења .
Oпштинска административна такса у износу од 6050,00 динара наплаћена je по Тар. бр. 1. и 7. тачка
15. Одлуке о општинским административним таксама („Сл.лист Град“, бр.27/06 и „Сл.лист града Бор“,
бр.1/08 и 14/08).
Поука о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба Градском већу града Бор у
року од 15 дана од дана достављања. Жалба се подноси преко овог органа са административном таксом
од 80,00 динара.
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Решење доставити: подносиоцу захтева и архиви града Бор.
Обрадио
__________________
Начелник Одељења
__________________
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Образац захтева
ГРАДСКА УПРАВА БОР
Одељење за привреду и друштвене делатности
ПРЕДМЕТ: Захтев за издавање посебног знака (налепнице) за означавање возила којим управља
лице коме су оштећени екстремитети битни за управљање возилом
Молим горе наведени орган, да ми одобри издавање налепнице за означавање моторног возила
којим управља инвалидно лице, марке ____________________, тип ________________, рег. ознаке и
броја
_____________.
Уз захтев обавезно приложити:
Фотокопију решења о инвалидитету од 80%, 90% или 100% (оригинал на увид),
Фотокопију решења о праву на туђу негу и помоћ (оригинал на увид),
Фотокопију саобраћајне дозволе која се води на лице са инвалидитетом или на члана породице лица
са инвалидитетом,
Уколико се саобраћајна дозвола води на члана породице, копија извода из матичне књиге рођених
или матичне књиге венчаних,
Фотокопија личне карте
Сврха: Општинска административна такса
Прималац: Буџет града Бор
Износ: 130,00 динара
Рачун бр. 840 - 742251843 – 73
Позив на број: 97
17 – 027

Подносилац
захтева:
___________________________
Име и презиме, назив удружења
___________________________
Адреса становања, седиште
___________________________
Потпис и печат
___________________________
Контакт телефон

182

OДСЕК ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Признавање права на дечији додатак
Право на дечији додатак се признаје за прва 4 детета у породици, а поред прихода у претходна три
месеца од утицаја је и имовно стање породице. Захтеви се могу подносити сваког месеца, а право се
признаје
трајању од годину дана. Приликом обнове се подносе докази о приходима у претходна три месеца, а
остали докази уколико је било неких промена. Да би се право наставило у континуитету захтев за обнову
се подноси у месецу пре истека права.
2015. години било је укупно 547 захтева, донето је 451 позитивнo решењe, одбијено је 35 захтева,
одбачено је 45 захтева, обустављен је поступак за 1 захтев и нерешених 15 захтева. У року од 1 месеца
решен је 491 захтев, у року од 2 месеца решенo је 37 захтевa, а по истеку два месеца 4 захтева. Просечно
месечно је исплаћиван 421 корисник, за 847 детета.
Обрасци захтева и решења о признавању права на дечији додатак су прописани и саставни су део
Правилника о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са
децом ( „Сл.гласник РС“ бр.29/02,80/04,123/04, 17/06, 107/06, 51/10, 73/10 и 27/11- одлука УС).
Захтеви се подносе у Услужном центру, шалтер бр.7.
Контакт телефон : 030 423 472, 423 255, локал 114

УЗ ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА ДЕЧИЈИ ДОДАТАК ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА
ПРИЛАЖЕ:
ИЗВОДЕ ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ ЗА СВУ ДЕЦУ У ПОРОДИЦИ,
УВЕРЕЊЕ ДА ЈЕ ДРЖАВЉАНИН РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ( да није старији од 6 месеци ),
ФОТОКОПИЈЕ ЛИЧНИХ КАРАТА ОДРАСЛИХ ЧЛАНОВА ЗАЈЕДНИЧКОГ ДОМАЋИНСТВА, А
ЗА ДЕЦУ ПРИЈАВЕ ПРЕБИВАЛИШТА (оверене фотокопије личних карата или личне карте са чипом на
увид),
ФОТОКОПИЈУ СВОЈЕ ОВЕРЕНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ КЊИЖИЦЕ (оверена фотокопија),
ПОТВРДУ О ПРИХОДИМА У ТРИ МЕСЕЦА КОЈА ПРЕТХОДЕ МЕСЕЦУ ПОДНОШЕЊА
ЗАХТЕВА ЗА СВАКОГ ЧЛАНА ЗАЈЕДНИЧКОГ ДОМАЋИНСТВА КОЈИ ОСТВАРУЈЕ ПРИХОДЕ, од
_____________
до _____________ :
- зарада - потврда послодавца о исплаћеној заради у периоду од _____________ до ____________,
- приходи од самосталне делатности, приходи од ауторских права, приходи од капитала, приходи од
издавања у закуп непокретности, приходи од капиталних добитака, остали приходи - уверење пореске
управе или других исплатиоца, - приходи од :
пензија и инвалиднина - потврда ПИО,
примања по прописима о правима ратних војних инвалида – потврда службе борачко-инвалидске
заштите,
сродника који имају законску обавезу издржавања ( алиментација )-судска пресуда или потврда
послодавца ,
отпремнина у случају престанка потребе за радом запослених у години пре подношења захтева потврда послодавца,
накнада по основу социјалног програма у години пре подношења захтева – потврда послодавца или
исплатиоца,
накнада за време незапослености – потврда Националне службе за запошљавање,
реализованих новчаних и ликвидних средстава у години пре подношења захтева – потврда
послодавца или исплатиоца,
нерегистроване делатности – изјава корисника.
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ПОТВРДУ О КАТАСТАРСКИМ ПРИХОДИМА У ПРЕТХОДНОЈ ГОДИНИ ЗА СВАКОГ ЧЛАНА
ЗАЈЕДНИЧКОГ ДОМАЋИНСТВА ИЗ МЕСТА РОЂЕЊА И СТАНОВАЊА, (уверење из Службе за
катастар непокрености),
ПОРЕСКО УВЕРЕЊЕ ЗА СВАКОГ ЧЛАНА ЗАЈЕДНИЧКОГ ДОМАЋИНСТВА ИЗ МЕСТА РОЂЕЊА
И СТАНОВАЊА, (уверење из пореске управе и уверење градске – Градске пореске администрације ),
ПОТВРДУ О СВОЈСТВУ РЕДОВНОГ УЧЕНИКА ЗА ДЕЦУ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА (основна и
средња школа),
ДОКАЗЕ О ЧИЊЕНИЦАМА У ВЕЗИ НЕПОКРЕТНОСТИ, КАО И СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА, као
што су: извод из земљишних књига-власнички ( поседовни ) лист, уговор о куповини непокретности,
решење о порезу, уверење Републичког геодетског завода, уговор о коришћењу стана, уговор о закупу
стана, , уговор о откупу стана, уговор о поклону, решење о наслеђивању и др.;
10. ПОТВРДУ НАДЛЕЖНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ О РАЗЛОЗИМА ЗА НЕРЕДОВНО
ШКОЛОВАЊЕ,
11. АКТ О РАЗВРСТАВАЊУ ЗА ДЕТЕ ОМЕТЕНО У РАЗВОЈУ,
12. АКТ О ПРОДУЖЕЊУ РОДИТЕЉСКОГ ПРАВА,
13. ДОКАЗЕ НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ОСТВАРУЈЕ СТАТУС САМОХРАНОГ РОДИТЕЉА (извод из
матичне књиге умрлих за другог родитеља, доказ о поверавању детета након развода брака или
престанка ванбрачне заједнице, одлука суда о вршењу родитељског права или извод из матичне књиге
рођених за децу неутврђеног очинства, потврда војног органа, потврда казнено-поправне установе),
14. ДОКАЗИ О НЕЗАПОСЛЕНОСТИ (уверење и оверена фотокопија радне књижице),
15. ДОКАЗИ О СТАРАТЕЉСТВУ ИЛИ ХРАНИТЕЉСТВУ (акт надлежног органа старатељства),
16. ФОТОКОПИЈУ КАРТИЦЕ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА (обе стране) код Поштанске штедионице, ако је
поседује,
17. Важеће решење о остваривању права на новчану социјалну помоћ,
18. Извод из матичне књиге венчаних.
ПРИЛОЗИ ОЗНАЧЕНИ ЗВЕЗДИЦОМ ДОСТАВЉАЈУ СЕ САМО У СЛУЧАЈУ ДОКАЗИВАЊА ТИХ
СТАТУСА
НАПОМЕНА : Приликом обнове подносе се докази о приходима, а од других доказа само за промене
које су од утицаја на остваривање права.
Признавање права на родитељски додатак
Родитељски додатак остварује мајка за своје прво, друго, треће и четврто новорођено дете, а рок за
подношење захтева је до шест месеца живота детета.
2015. године било је 413 захтева за остваривање овог права, у року од 1 месеца решено је 411
захтева, а у року од 2 месеца решен је 1 захтев. Усвојено је 409 захтева, 1 захтев је одбијен, 2 захтева су
одбачена. Један предмет је на предходној сагласности у Министарству.
Обрасци захтева и решења о признавању права на дечији додатак су прописани и саставни су
део Правилника о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са
децом.
Захтеви се подносе у Услужном центру, шалтер бр.7.
Контакт телефон : 030 423 255, локал 114 и локал 166.
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УЗ ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК ПОДНОСИЛАЦ
ЗАХТЕВА (МАЈКА) ПРИЛАЖЕ:
ИЗВОДЕ ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ, ЗА СВУ СВОЈУ ДЕЦУ (издат у складу са Законом о
матичним књигама),
УВЕРЕЊЕ О ДРЖАВЉАНСТВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕБЕ ( оригинал који не може бити
старији од 6 месеци),
ФОТОКОПИЈУ СВОЈЕ ЛИЧНЕ КАРТЕ, оверена фотокопија личне карте или личнa картa са чипом
на увид,
ФОТОКОПИЈУ СВОЈЕ ЗДРАВСТВЕНЕ КЊИЖИЦЕ, оверена копија
ПРИЈАВА ПРЕБИВАЛИШТА ЗА СВУ МАЈЧИНУ ДЕЦУ О КОЈОЈ НЕПОСРЕДНО БРИНЕ, (мајка и
дете на истој адреси),
УВЕРЕЊЕ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА СТАРАТЕЉСТВА (Центар за социјални рад Бор- Ул.ЈНА, бр.
11) ДА:
НЕПОСРЕДНО БРИНЕ О ДЕТЕТУ ЗА КОЈЕ ЈЕ ПОДНЕЛА ЗАХТЕВ,
ДЕЦА ПРЕТХОДНОГ РЕДА РОЂЕЊА НИСУ СМЕШТЕНА У УСТАНОВИ
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ, ХРАНИТЕЉСКУ ПОРОДИЦУ ИЛИ ДАТА НА УСВОЈЕЊЕ,
НИЈЕ ЛИШЕНА РОДИТЕЉСКОГ ПРАВА У ОДНОСУ НА ДЕЦУ ПРЕТХОДНОГ РЕДА РОЂЕЊА,
ОВЕРЕНA ФОТОКОПИЈA КАРТИЦЕ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА код Поштанске штедионице уколико је
поседује, а уколико је не поседује рачун се отвара по службеној дужности.
НАПОМЕНА : Захтев се подноси најкасније до навршених шест месеци живота детета.
Признавање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства, одуства са рада ради неге
детета и одсуства са рада ради посебне неге детета
Право на накнаду зараде имају запослена лица и лица која самостално обављају делатност и то за
време породиљског одсуства и одуства ради неге детета у трајању од годину дана за прво и друго дете, а
две године за треће и свако наредно новорођено дете. За посебну негу детета право се признаје за дете
млађе од пет година у трајању до шест месеци, изузетно трајно.
2015. години је било 214 захтева за породиљске накнаде. 201 захтев је решен у року од једног
месеца, 6 захтева у року од два месеца, 3 захтева по истеку два месеца, а 4 предмета је нерешено и
презаведено. Усвојено је 210 захтева.
Захтеви се подносе у Услужном центру шалтер бр. 7 односно на писарници Градске управе.
Контакт телефон: 030 423 255, локали 114, 166 и 134.
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ
ЗАРАДЕ ЗА ВРЕМЕ ПОРОДИЉСКОГ И ОДСУСТВА СА РАДА РАДИ НЕГЕ







ЗА СВЕ КОРИСНИКЕ
Попуњен захтев подносиоца,
Решење послодавца о праву на породиљско одсуство, одсуство са рада ради неге детета или посебне
неге детета,
Извештај о привременој спречености за рад за време одсуства, први примерак– дознака,
Извод из матичне књиге рођених за децу,
Потврдa послодавца о висини основне зараде и минулог рада у висини од 0,4 % годишње, за 12
месеци који претходе месецу у коме отпочиње коришћење одсуства,
Обрачун зараде, односно накнаде зараде за последњих 12 месеци који претходе месецу у коме
отпочиње одсуство, за сваки месец појединачно,
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Уговор о раду,
Извештај (извод) банке о исплаћеној заради и уплаћеним порезима и доприносима за последњих 12
месеци који претходе месецу у коме отпочиње одсуство, за сваки месец појединачно.
ЗА ЗАПОСЛЕНЕ КОД ПРИВАТНИХ ПОСЛОДАВАЦА ЈОШ:
Фотокопија пријаве на обавезно социјално осигурање – образац М,
Уверење Фонда ПИО – листинг.
ЗА ЛИЦА КОЈА САМОСТАЛНО ОБАВЉАЈУ ДЕЛАТНОСТ ЈОШ:
Решење о привременом затварању радње или привременом поверавању обављања делатности другом
лицу, односно лична изјава да у време трајања одсуства неће
обављати исту или другу делатност
коју због њене природе није могуће пренети на друго лице,
Потврда Пореске управе о месечној основици на коју се плаћају доприноси за обавезно пензијско и
инвалидско осигурање за последњих 12 месеци који претходе месецу у коме је започето
коришћење одсуства и по истеку године решење о коначној основици,
Уверење пореске управе о плаћеном порезу и доприносу.
ЗА СЛУЧАЈ КАДА ОТАЦ КОРИСТИ ПОРОДИЉСКО ОДСУСТВО И ЈЕДАН ОД ДОКАЗА:
Уверење Центра за социјални рад да је мајка напустила дете,
Извод из матичне књиге умрлих за мајку,
Потврда установе о почетку и трајању издржавања казне затвора,
Извештај комисије надлежног здравственог органа о тежој болести или решење којим је мајка
лишена пословне способности,
Решење којим је мајка лишена родитељског права.

ЗА СЛУЧАЈ КАДА ОТАЦ КОРИСТИ ОДСУСТВО СА РАДА РАДИ НЕГЕ ДЕТЕТА,
ДОДАТНО ЈОШ:

Нови захтев који подноси отац,
Међусобни договор родитеља да отац користи одсуство са рада ради неге детета у писменој форми.



ЗА СЛУЧАЈ КАДА ЈЕ ДЕТЕ МРТВОРОЂЕНО ИЛИ УМРЛО ПРЕ ИСТЕКА
ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТВА, ДОДАТНО ЈОШ:
Извештај здравствене установе да је дете мртворођено, односно да је умрло пре уписа у матичну
књигу рођених,
Извод из матичне књиге умрлих за дете које је умрло после уписа у матичну књигу рођених.
ЗА СЛУЧАЈ ДА ОДСУСТВО РАДИ НЕГЕ ДЕТЕТА КОРИСТИ УСВОЈИЛАЦ,СТАРАТЕЉ
ИЛИ ХРАНИТЕЉ ДОДАТНО ЈОШ:
Уверење Центра за социјални рад о чињеници смештаја детета у породицу односно о постојању
статуса усвојитеља, хранитеља односно старатеља.
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Образац захтева
ГРАДСКА УПРАВА БОР
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ ЗАРАДЕ ЗА ВРЕМЕ
ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТВА И ОДСУСТВА СА РАДА РАДИ НЕГЕ ДЕТЕТА
ЈМБГ подносиоца захтева

_______________________________

Име, име оца и презиме подносиоца захтева
_________________________________________________________________
Адреса пребивалишта, Град, место, улица и број и број телефона
_________________________________________________________________
Радни статус:
а) запослен код правног или физичког лица
б) лице које самостално обавља делатност
__________________________________________________________________
(назив, седиште – Град и телефон послодавца)
Радни статус супружника:
а) запослен код правног или физичког лица
б) лице које самостално обавља делатност
б) незапослен
__________________________________________________________________
(назив, седиште и Град послодавца)
Број деце у породици (децу навести према реду рођења)
дете
Прворођено

име презиме

датум рођења

ЈМБГ

Другорођено
Трећерођено
Четврторођено

У Бору, ___________________
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА
________________________

187

Пример решења
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Одељење за привреду и друштвене делатност
Одсек за друштвене делатности
Број: 184-_____-III-02
Датум: ________.
На основу чл. 18. и 192. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“ бр. 33/97
и 31/01 и „Службени гласник РС“ број: 30/10), чл. 94 и 94 а Закона о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/05,
61/05, 54/09 и 32/13), чл. 10. до 13. Закона о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник
РС“ бр. 16/02, 115/05 и 107/09) и члана 6. Правилника о ближим условима и начину остваривања права на
финансијску подршку породици са децом („Службени гласник РС“ бр. 29/02 ....27/11) поступајући по захтеву
који је поднела _________ из ______, у поступку остваривања права на накнаду зараде за време породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге детета, доносим
РЕШЕЊЕ
ПРИЗНАЈЕ СЕ право на накнаду зараде за време породиљског одсуства подносиоцу
захтева
_________________ из ______, ул. ___________, запосленој у ______________, у Бору, почев од ________.
године, закључно са ___________ године и право на накнаду зараде за време одсуства са рада ради неге детета
почев од _______. године, закључно са __________. године у износу од (нето) ___________ динара, што
представља просечну основну зараду запослене утврђену у смислу члана 11. Закона о финансијској подршци
породици са децом.
Именованој припада 100% од износа накнаде зараде утврђеног у ставу 1. а сходно члану 12. Закона о
финансијској подршци породици са децом, а што износи (нето) _________ динара.
Износ накнаде зараде утврђен у ставу 2. неће се мењати за време остваривања права, изузев
усклађивања са кретањем минималне и максималне зараде у Републици Србији, према подацима које објави
републички орган надлежан за послове статистике.
Послодавац је дужан да износ накнаде зараде утврђен у ставу 2. исплати подносиоцу захтева
истовремено са исплатом зарада осталим запосленим.
Исплаћена средства из става 2. биће рефундирана послодавцу по достављању доказа да је исплатио
накнаду зараде.
Корисник је дужан да пријави сваку промену која је од утицаја на коришћење права у року од 15 дана
од дана настале промене.
Образложење
Разматрајући захтев _____________ за признавање права на накнаду зараде за време породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге детета, утврђено је следеће чињенично стање:
да је подносилац захтева у радном односу непосредно и непрекидно пре остваривања овог права више од
6 месеци,
да је породиљско одсуство започето дана ________. године,
да је дете_____________ рођено дана __________. године,
да је према редоследу рођења мајци прво дете.
да основна зарада подносиоца захтева увећана по основу времена проведеног на раду, за сваку
пуну годину рада остварену у радном односу у складу са Законом, за 12 месеци који претходе месецу у коме
отпочиње коришћење одсуства, износи укупно (нето) ___________ динара.
На основу приложених доказа, а у складу са чл. 2. Правилника о ближим условима и начину
остваривања права на финансијску подршку породици са децом одлучено је као у диспозитиву решења.
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УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се у року од 15 дана од дана
пријема решења изјавити жалба Министарству рада и социјалне политике.
Жалба се предаје органу који је донео ово решење непосредно или препоручено поштом на адресу :
Градска управа Бор, Одсек за друштвене делатности.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 1. кориснику 2. послодавцу 3. исплатној служби 4. архиви
ПОСТУПАК ВОДИЛА
СТАРЕШИНА ОРГАНА
______________________
_______________________
М.П.
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Послови борачко - инвалидске заштите

области борачко-инвалидске заштите права се остварују према ранијим савезним и
републичким прописима о правима бораца и породица палих бораца, војних инвалида и чланова
њихових породица и правима цивилних инвалида рата.
У 2015. години донето је 14 решења и то о престанку права услед смрти, о праву на помоћ у
случају смрти, о праву на месечно новчано примање и усклађивању права на месечно новчано
примање.. Решавање зависи од обавезне ревизије и слања предмета у Министарство. Издато је 14
уверења и 6 потврда.
2015. години било је 82 корисника, од чега 20 мирнодопских војних инвалида, 24 ратних војних
инвалида, 38 корисника породичне инвалиднине и 7 корисника борачког додатка.
По бившим савезним законима - ЗАКОН О ОСНОВНИМ ПРАВИМА БОРАЦА, ВОЈНИХ
ИНВАЛИДА И ПОРОДИЦА ПАЛИХ БОРАЦА ("Сл. лист СРЈ", бр. 24/98, 29/98 – испр. и 25/2000 –
одлука СУС и "Сл.гласник РС", бр.101/2005 – др. закон и 111/2009 – др. закон) могу се остварити
следећа права - лична инвалиднина, борачки додатак, породична и увећана породична инвалиднина,
додатак за негу и помоћ, ортопедски додатак, ортопедска и друга помагала, накнада за време
незапослености, бањско и климатско лечење, бесплатна и повлашћена вожња.
По републичким законима - ЗАКОН О ПРАВИМА БОРАЦА, ВОЈНИХ ИНВАЛИДА И
ЧЛАНОВА ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА ("Сл.гласник СРС", бр. 54/89 и "Сл.гласник РС", бр.137/2004 i
69/2012 – одлука УС) и ЗАКОН О ПРАВИМА ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА ("Сл.гласник РС",
бр.52/96) могу се остварити следећа права - месечно новчано примање, додатак за негу, накнада
трошкова смештаја у установе социјалне заштите, породични додатак, додатак на децу, изузетно
месечно новчано примање, додатак на име разлике између оствареног примања и гарантованог износа
за носиоце ''Партизанске споменице 1941'' и ''Равногорске споменице 1941'', професионална
рехабилитација и новчана накнада за време професионалне рехабилитације, накнада трошкова
путовања, накнада погребних трошкова, помоћ у случају смрти.
Захтеви се предају у Услужном центру, шалтер бр. 3
Контакт телефон: 423255, локал 166
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Обрасци захтева
ГРАДСКА УПРАВА БОР
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ОДСЕК ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ СВОЈСТВА РАТНОГ ВОЈНОГ ИНВАЛИДА
ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
ИМЕ ЈЕДНОГ РОДИТЕЉА
АДРЕСА ПРЕБИВАЛИШТА
ЈМБГ
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Молим да ми признате својство ратног војног инвалида.
Својство учесника у оружаним сукобима: (навести број ВП и назив војне јединице) – војник на
одслужењу редовног војног рока – војник – резервиста – добровољац
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Опис догађаја – околности настанка повреде, ране, озледе (време, место и начин)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. ОБАВЕЗНИ ПРИЛОЗИ
Лична карта, оверена фотокопија или нова лична
карта са чипом на увид
Уверење о држављанству
Извод из матичне књиге рођених
Уверење Војне поште о начину и околностима
повређивања – рањавања
Медицинска документација о лечењу из времена
настанка оштећења и времена подношења
захтева
У Бору, ____.____.20___.год.

донети лично
може се прибавити по службеној дужности
може се прибавити по службеној дужности
може се прибавити по службеној дужности

донети лично
ПОТПИС ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА
_____________________________
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ГРАДСКА УПРАВА БОР
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ОДСЕК ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ СВОЈСТВА МИРНОДОПСКОГ ВОЈНОГ ИНВАЛИДА
ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
ИМЕ ЈЕДНОГ РОДИТЕЉА
АДРЕСА ПРЕБИВАЛИШТА
ЈМБГ
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Молим да ми признате својство мирнопоског војног инвалида.
Као војник на одслужењу војног рока – питомац војне школе
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(навести број и назив ВП – школе и време проведено у јединици – школи)
Опис догађаја – околности настанка болести, повреде, ране, озледе (време, место и начин)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4. ОБАВЕЗНИ ПРИЛОЗИ
Лична карта, оверена фотокопија или нова лична
карта са чипом на увид
Уверење о држављанству
Извод из матичне књиге рођених
Уверење Војне поште о начину и околностима
повређивања – рањавања
Медицинска документација о лечењу из времена
настанка оштећења и времена подношења
захтева
У Бору, ____.____.20___.год.

донети лично
може се прибавити по службеној дужности
може се прибавити по службеној дужности
може се прибавити по службеној дужности

донети лично
ПОТПИС ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА
_____________________________
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ГРАДСКА УПРАВА БОР
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ОДСЕК ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ СВОЈСТВА ЦИВИЛНОГ ИНВАЛИДА РАТА
ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
ИМЕ ЈЕДНОГ РОДИТЕЉА
АДРЕСА ПРЕБИВАЛИШТА
ЈМБГ
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Молим да ми признате својство цивилног инвалида рата.
Опис догађаја – начин и околности повређивања-рањавања (датум, време и место) и назив
органа који је извршио увиђај на лицу места.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
6. ОБАВЕЗНИ ПРИЛОЗИ
Лична карта, оверена фотокопија или нова лична
карта са чипом на увид
Уверење о држављанству
Извод из матичне књиге рођених
Документација о начину и околностима
повређивања – рањавања
Медицинска документација о лечењу из времена
настанка оштећења и времена подношења
захтева

донети лично
може се прибавити по службеној дужности
може се прибавити по службеној дужности
може се прибавити по службеној дужности

донети лично

У Бору, ____.____.20___.год.
ПОТПИС ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА

_____________________________
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ГРАДСКА УПРАВА БОР
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ОДСЕК ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА ПОРОДИЧНУ ИНВАЛИДНИНУ
ПО ПАЛОМ БОРЦУ
ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
ИМЕ ЈЕДНОГ РОДИТЕЉА
АДРЕСА ПРЕБИВАЛИШТА
ЈМБГ
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Молим да ми признате право на породичну инвалиднину по палом борцу.
Опис догађаја (околности) под којима је лице изгубило живот – (навести број Војне поште)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
ОБАВЕЗНИ ПРИЛОЗИ
Лична карта, оверена фотокопија или нова лична
карта са чипом на увид
Уверење о држављанству
Извод из матичне књиге рођених
Уверење Војне поште о начину и околностима
погибије (оргинал ако се поседује)
Извод из матичне књиге умрлих
Извод из матичне књиге венчаних
Уверење за децу да се школују
Извод из матичне књиге рођених за децу
Изјава два сведока, оверена у граду или суду да
се удова није преудала

У Бору, ____.____.20___.год.

донети лично
може се прибавити по службеној дужности
може се прибавити по службеној дужности
може се прибавити по службеној дужности
може се прибавити по службеној дужности
може се прибавити по службеној дужности
може се прибавити по службеној дужности
може се прибавити по службеној дужности
донети лично

ПОТПИС ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА
_____________________________
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ГРАДСКА УПРАВА БОР
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ОДСЕК ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА МЕСЕЧНО НОВЧАНО ПРИМАЊЕ
ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
ИМЕ ЈЕДНОГ РОДИТЕЉА
АДРЕСА ПРЕБИВАЛИШТА
ЈМБГ
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Молим да ми признате право на месечно новчано примање.
Признато ми је својство:
Ратног војног инвалида
Мирнодопског војног инвалида
Корисника породичне инвалиднине
Опис имовинског стања и броја чланова домаћинства.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
10. ОБАВЕЗНИ ПРИЛОЗИ
Лична карта, оверена фотокопија или нова лична
карта са чипом на увид
Уверење о држављанству
Уверење о имовинском стању
Уверење Катастра непокретности
Уверење ПИО да подносилац захтева није
уживалац пензије
Уверење Националне службе за запошљавање

донети лично
може се прибавити по службеној дужности
може се прибавити по службеној дужности
може се прибавити по службеној дужности
може се прибавити по службеној дужности
може се прибавити по службеној дужности

У Бору, ____.____.20___.год.
ПОТПИС ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА
_____________________________
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Пример решења
Одељење за привреду и друштвене делатности Градске управе Бор, решавајући по службеној
дужности у поступку усклађивања (превођења) права на месечно новчано примање на основу члана 43.
став
Закона о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица ('' Сл.гласник СРС '', број
54/89 и '' Сл. гласник РС'',број 137/04 и 69/2012 Одлука УС), и члана 192. Закона о општем управном
поступку (''Сл.лист СРЈ'', бр.33/97 и 31/01 и ''Сл.гласник РС'', бр.30/10), донело је
РЕ Ш Е Њ Е
УСКЛАЂИВАЊУ ( ПРЕВОЂЕЊУ )
ПРАВА НА МЕСЕЧНО НОВЧАНО
ПРИМАЊЕ
_______________ из __________, ЈМБГ:____________, материјално необезбеђеној корисници
породичне инвалиднине и досадашњој корисници права на месечно новчано примање, УСКЛАЂУЈЕ
СЕ (ПРЕВОДИ СЕ) право на месечно новчано примање на нове износе, тако што јој се признаје право
на месечно новчано примање као корисници млађој од 80 година чије домаћинство нема прихода од
утицаја на право, у износу од ___ % од просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици
Србији из 2015. године, увећане за ___% за сауживаоца _________________.
Износ месечног новчаног примања из става 1. диспозитива овог решења износи ____________
динара, а што је основни невалоризовани износ права утврђен за једног корисника као сауживаоца,
увећан за 50% за другог корисника-сауживаоца у износу од ___________ динара, што даје укупан износ
од ____________ динара који корисницима припада као сауживаоцима.
Наведени износ месечног новчаног примања овај Орган ће у поступку исплате права усклађивати
у складу са кретањем просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији у току текуће
године у односу на просечну месечну зараду без пореза и доприноса из предходне године.
Исплата права по овом решењу извршиће се почев од 01.04.2016. године, док не дође до промене
у приходима и саставу корисниковог домаћинства која је од утицаја на право или на обим права и због
којих се ово право мења или губи, а најдаље до 31.03.2017. године, када ће се одлучити о даљем
остваривању овог права.
Корисница је дужан да пријави овом органу сваку промену која је од утицаја на право или на
обим права по овом закону у року од 15 дана од дана настале промене ( промене места становања,
промене у приходима домаћинства, саставу и броју чланова домаћинства и сл. ).
Ово решење подлеже ревизији, а ревизија и жалба одлажу извршење решења.
Овим решењем мења се решење бр: 580-14/2015-III-02 од 23.07.2015. године.
Образложење
______________ из ____________, признато је право на месечно новчано примање као корисници
млађој од 80 година чије домаћинство нема приходе, у износу од 60% од просечне месечне зараде без
пореза
доприноса у Републици Србији из 2014.године, увећане за ___% за сауживаоца ___________________,
почев од 01.04.2015.године, решењем овог Одељења број:580-14/2015-III-02 од 23.07.2015. године.
Чланом 43. став 2. Закона прописано је да општински орган управе врши усклађивање права на
месечно новчано примање по службеној дужности, према приходима корисника и чланова његовог
домаћинства из претходне године, са правним дејством од 01. априла текуће године.
поступку усклађивања права на месечно новчано примање, сходно наведеној законској
одредби, прикупљени су докази и утврђено је чињенично стање у вези са саставом и приходима
домаћинства именоване кориснице:
1. Према изјави о саставу и приходима домаћинства, коју је корисница дала на записник број
____________ од ____________године, у односу на чињенично стање које утврђено претходним
решењем о признању права на месечно новчано примање, није дошло до промена које би биле од утицаја
на признато право.
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Према изјавма о саставу и приходима домаћинства , које су дана __________ године дали на
записник сведок
________________ из Бора, адреса _____________, број
личне
карте
____________издате од стране _________, ЈМБГ: _______________, и сведок ________________ из Бора,
са
станом у улици ____________, број личне карте:______________издате од стране ___________,
ЈМБГ:_______________ утврђено је да нема промена у вези са саставом и приходима корисниковог
домаћинства.
Према очитаној личној карти број ______________ издате у ПУ у Бору , корисница је
пријављена на адреси ________________.
На основу дописа Агенције за привредне регистре у Београду број ______________ од
_______________. године, корисница није регистрована као приватни предузетник.
На основу достављених нам података из Пореске управе – филијала Бор број ______________
од
_____________.године, именована се не налази у евиденцији пореских обвезника ове филијале.
На основу потврде Републичког Фонда Пио – Филијала у Бору број ____________ од
_____________.године, да према постојећој евиденцији код ове филијале именована није остваривала
права из пензијско-инвалидског осигурања, као и да се поступак за остваривање права не води.
На основу потврде Републичког Фонда Пио – Филијала у Бору број ___________ од
____________.године, да према постојећој евиденцији код ове филијале ______________________ није
остваривала права из пензијско-инвалидског осигурања, као и да се поступак за остваривање права не
води.
На основу уверења Националне службе за запошљавање – филијала у Бору број
________________
од _____________.године, да је према постојећој евиденцији код ове филијале именована пријављена на
евиденцији лица која траже запослење почев од ______________.године.
На основу уверења Службе за катастар непокретности Бор број ______________ од
____________године на име ______________ и на име ______________ приход од пољопривреде
је
________ динара по члану домаћинства.
Према постојећој евиденцији овог Органа Емина Јовановић није корисник изузетног
месечног новчаног примања.
Чланом 7. став 1. Закона прописано је да материјално необезбеђени борци НОР-а, учесници
ранијих ратова, војни инвалиди, корисници породичне инвалиднине и чланови породице умрлих бораца
НОР-а и учесника ранијих ратова, имају право на месечно новчано примање, ако испуњавају услове у
погледу неспособности за привређивање и имовинског цензуса.
Собзиром на то да корисник није у радном односу, не обавља делатност личним радом, не
остварује накнаду зараде за време привремене незапослености, не остварује право на новчану накнаду за
време професионалне рехабилитације ни право на изузетно месечно новчано примање, према утврђеном
чињеничном стању испуњава услове прописане чланом 7. став 2. Закона да се сматра материјално
необезбеђеним. Такође корисник се сматра неспособним за привређивање у смислу члана 8. Закона с
обзиром на то да је ______________ удова – корисница породичне инвалиднине која има једно дете
млађе од 15 година живота.
Из приложених доказа се види да _____________ живи сама са ____________ у домаћинству и да
домаћинство има приходе од пољопривреде у износу од ______ динара по члану домаћинства, што је
мање од 3% просечног месечног прихода (односно просечне месечне зараде без пореза и доприноса у
Републици Србији у 2014.години) а који износи 1.333,00 динара, па се према члану 12. став 3. Закона не
узима у обзир.
Према утврђеном чињеничном стању домаћинство именоване не остварује приходе који су од
утицаја на право, па јој припада пун износ месечног новчаног примања.
Чланом 14. став 1. Закона прописано је да висина месечног новчаног примања за корисника чије
домаћинство нема прихода износи 60 % просечне месечне нето зараде без пореза и доприноса, за
кориснике млађе од 80 година из претходне године у Републици Србији.
Чланом 53. Закона прописано је да се месечно новчано примање усклађује сваког месеца са
порастом просечне нето зараде без пореза и доприноса на територији Републике Србије у текућој години
у односу на просечну месечну нето зараду без пореза и доприноса из претходне године, почев од 1.
јануара текуће године.
Сходно изнетом, овај орган је утврдио да корисница и даље испуњава услове за признавање
права на месечно новчано примање у износу који јој је признат диспозитивом овог решења, почев од
01.04.2016. године до 31.03.2017. године када ће се одлучити о даљем остваривању права.
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Правна поука: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије – Београд у року од 15 дана од дана
достављања овог решења. Жалба се предаје у једном примерку, без таксе, овом Органу непосредно или
се шаље поштом препоручено, а може се изјавити и у записник.
Решење доставити: -

странки
уз списе предмета
исплатмој служби
архиви

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ГРАДСКЕ УПРАВЕ БОР
Бору, ______________.године; Број: 580- /201 -III-02

НАЧЕЛНИК
___________________
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Пример решења
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАДСКА УПРАВА БОР
Одељење за привреду и
друштвене делатности.
Одсек за друштвене делатности.
Број:
Датум:
О Р
Одељење за привреду и друштвене делатности Градске управе Бор, решавајући по захтеву
___________ из _________ а у правној ствари признавања права на борачки додатак, на основу члана
76. Закона о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца (''Сл.лист СРЈ'',
бр.24/98, 29/98, 25/00 и ''Сл.гласник РС'', бр.101/05) и чл.192 Закона о општем управном поступку
(''Сл.Лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01, и ''Сл.гласник РС'', бр.30/10), донело је
РЕШЕЊЕ
___________ из _________, признатом РВИ ____ групе са ___% инвалидитета, ПРИЗНАЈЕ СЕ
ПРАВО на борачки додатак почев __.__.____.године у износу од __________ динара, а убудуће у
висини разлике између износа просечне нето зараде у Републици, увећане за 30% (основ за
одређивање борачког додатка) и износа зараде борца за одређени месец.
Исплата по овом Решењу врши се из републичких средстава намењених за бивша савезна права.
Корисник борачког додатка је дужан да овом Органу пријави промену која утиче на коришћење и
престанак права у року од 15 дана од дана настанка промене.
Образложење
____________ из __________ обратио се овом Органу захтевом бр.___________ од
____________.године за признавање права на борачки додатак.
Из поднетог захтева и приложених доказа утврђено је.
да је ___________ признато својство ратног војног инвалида за трајно Решењем
Министарства за рад, борачка и социјална питања РС бр._____________ од ____________. године;
да је запослен са пуним радним временом на неодређено време у ___________ – Доказ:
Потврда __________ од __________. године и Уговор о раду бр.________ од ________.године ;
да је остварио зараду у _______ месецу ____године у износу од ________ динара –
Доказ:
потврда __________ бр._____ од _________.године;
да је основ за одређивање борачког додатка за _______месец ______ године _________
динара, а на основу акта надлежног Министарства број ____________ од __________.године.
Како постоји разлика између основа за одређивање борачког додатка и зараде борца за наведени
месец и износи ___________ динара, то подносилац захтева испуњава услове за признавање права на
борачки додатак из чл.17. Закона, у износу наведене разлике сходно чл.2 Правилника о борачком
додатку (''Сл.лист СРЈ'' бр.37/98).
Обавеза пријављивања промена које су од утицаја на коришћење и престанак права прописана је
чланом 70. Закона.
На основу напред изложеног решено је као у диспозитиву решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике РС Београд, у року од 15 дана од дана
пријема решења. Жалба се предаје непосредно или поштом без таксе преко овог органа.
Решење доставити:- странки
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архиви
уз списе предмета

НАЧЕЛНИК
________________



Административно - технички и финансијско - књиговодствени послови

овом Одсеку се врши и контрола обрачуна, рефундације и у одређеним случајевима исплате
накнада по преносу средстава, као и обрачун и непосредна исплата корисница.
У 2015. години извршена је контрола 1.557 НЗ-1 образаца - обрачуна са 2.168 месечних
породиљских накнада за 168 фирми, односно просечно месечно је контролисано и оверено 130 обрачуна
за 180 породиља, а потом је вршена рефундација, односно пренос средстава. За 3 породиље је директно
исплаћивана накнада и вршена уплата припадајућих пореза и доприноса.
Редовно се Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања достављају решења за
права која директно исплаћује Министарство, месечни обрачуни потребних средстава и извештаји о
утрошеним средствима за одређена права, достављају се полугодишњи и годишњи извештаји о
утрошеним средствима и извештаји о броју и структури корисника, као и други тражени подаци. Редовно
се електронским путем, више пута месечно, шаљу локалне базе података корисника дечије заштите
Одељењу за информатику Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, а са сервера
Министарства се преузимају централне базе података и инсталирају у служби.
Финансирање припремног предшколског програма - Преко овог Одсека се, по добијању
извештаја, преносе средства Министарства просвете, науке и технолошког развоја за финансирање
припремног предшколског програма и предшколско образовање и васпитање деце на дужем болничком
лечењу. Редовно се оверавају обрасци и извештаји Предшколске установе ``Бамби`` за реализацију
васпитно образовних програма, за Министарство просвете, науке и технолошког развоја.
области борачко-инвалидске заштите у 2015. години било је 13 корисника који су исплаћивани
преко подрачуна Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у граду Бор, тј. преко
овог Одсека, и то 6 цивилних инвалида, 4 корисника месечног новчаног примања и 3 корисника месечног
новчаног примања за време незапослености.
Сви корисници се налазе у јединственој евиденцији борачко инвалидске заштите која је повезана
са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
Обрасци обрачуна се налазе на следећим страницама.
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НЗ-1 Списак обрачунатих накнада зарада и исплата накнадаНАЗИВ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ПОСЛОДАВЦА:
____________________________________________________
БРОЈ ЖИРО-РАЧУНА ИСПЛАТИОЦА _____________________
ПИБ ИСПЛАТИОЦА : ____________________________
СПИСАК ОБРАЧУНАТИХ НАКНАДА И ИСПЛАТЕ НАКНАДА
___________________________________________
( назив организације - послодавца )
ЗА _______________________ године
УМАЊЕН
ИЗНОС

Ред.

ПУН
ИЗНОС
ПО ОСНОВУ НАКНАДЕ
УПЛАТУ
НАКНАД РАДНОГ
ОБРАЧУН
Е
СТАЖА
АТ
ИЗНОС (ПИО,

број
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

1

ДОПРИНОСИ
ЗА

ИЗНОС

2

ЗАРАДЕ
КОЈУ БИ
ОСТВАР
ИЛО
ЛИЦЕ ДА
РАДИ (у
складу са
чланом
12.
став 1.
Закона)
3

УКУПН
Е

ОСНОВИ
60% од 30% од ЦА
ИЗНОС
пуног пуног
ЗА
ПОРЕЗА
износа износа ОБРАЧУН
(чл. 12. (чл. 12. ПОРЕЗА
став 2. став 3.
Закона) Закона)

ЗДРАВСТВ ОБАВЕЗ
ЗА
О,
Е
ИСПЛА ЗАПОШЉАВА
ТУ
ЊЕ)

4

8

5

6

7

(7+8+9)
37,8%

9

10

1
2
3
4
5
6
7
8
Свега:
Обрачун накнаде зарада
Извршио

Оверу извршио у
Старешина
Градској
органа
оносно
градској у Градској односно
управи
градској управи

М.П.
_____________ __________________
________________
_____
_
________________________________М.П. _______
Презиме
и Презиме и име Датум
пријема
име
одговорног
списка у
Презиме и име
Презиме и име
лица
уГрадској односно
организацији
градској
управ
и
Број
телефона
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___________________
Број
факса
_____________________

Датум овере
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ГРАД БОР

Образац: НЗ – 2

ОБРАЧУН
УКУПНО ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ЗА ИСПЛАТЕ ПРАВА УТВРЂЕНИХ
ЗАКОНОМ У МЕСЕЦУ _________ 20 . ГОДИНЕ, А ЗА ДОСПЕЛЕ ОБАВЕЗЕ У
ПРЕДХОДНОМ ________ МЕСЕЦУ _______.ГОДИНЕ
Ред.бр.

ОПИС

1
I
1.

2
3
НАКНАДА ЗАРАДЕ (1+2+3)
Средства за рефундације послодавцима на
основу образаца НЗ-1 оверених од Градске
управе и организације надлежне за послове
платног промета1
Средства за послодавце који исплату накнада
зарада врше по преносу средстава из буџета
Републике2
Накнада зараде лицима, која самостално
обављају делатност и то искључиво ако су она
једино запослена, односно ако немају и
других запослених(члан 10.став 1.тач.2
Закона)3
ЗА ОСТАЛА ПРАВА –

2.

3.

II
III
IV

Број
корисника

Потребна средства
за доспеле обавезе
из предходног
месеца:
4

УКУПНО:(I+II)
Стање новчаних средстава на подрачуну на
дан 1. у текућем месецу
ПОТРЕБНА СРЕДСТВА (III-IV-1)

ОБРАЧУН САСТАВИО
_________________
М.П.

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
_________________

(Име и презиме одговорног лица)
Број телефона-030/423-255 лок.161, 166
Број факса 030/458-236

Датум
састављања
обрачуна __.__.____.год.
НАПОМЕНА:Попуњава Градска односно градска управа и доставља Министарству за социјална
питања најкасније до 10-ог у текућем месецу за доспеле обавезе у предходном месецу 4337102.080/12
Потребна средства за рефундације послодавцима накнада зарада исказује се искључиво на основу
збира појединачно поднетих и оверених образаца НЗ-1 од стране Градске, односно градске управе и
надлежне организације за послове платног промета.
2)
Средства за послодавце који исплате накнада зарада врше по преносу средстава из буџета
Републике исказују се на основу збира појединачно поднетих образаца НЗ-1 оверених само од
Градске, односно градске управе на основу списка који утврди Министарство финансија.
1)
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Обрачун потребних средстава за накнаде зарада за кориснике из члана 10. став 1. тачка 2. Закона
за које обрачун и исплату врши Градска односно градска управа, врши се на основу образаца НЗ-1
које састављају Градске, односно градске управе.
ГРАД БОР
Образац:НЗ – 2
ОБРАЧУН
УКУПНО ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ЗА ИСПЛАТЕ ПРАВА УТВРЂЕНИХ
ЗАКОНОМ У МЕСЕЦУ ________ 20
. ГОДИНЕ, А ЗА ДОСПЕЛЕ ОБАВЕЗЕ У
ПРЕДХОДНОМ _______ МЕСЕЦУ ______. ГОДИНЕ – ЗАОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ
Ред.бр. О П И С
Број
Потребна средства
корисника за доспеле обавезе
из предходног
месеца:
1
2
3
4
I
НАКНАДА ЗАРАДЕ (1+2+3)
1.
Средства за рефундације послодавцима на
основу образаца НЗ-1 оверених од Градске
управе и организације надлежне за послове
платног промета
- заостала примања
2.
Средства за послодавце који исплату накнада
зарада врше по преносу средстава из буџета
Републике
- заостала примања
Накнада зараде лицима, која самостално
3.
обављају делатност и то искључиво ако су она
једино запослена, односно ако немају и
других запослених(члан 10.став 1.тач.2
Закона)3
- заостала примања
3)

II

ЗА ОСТАЛА ПРАВА – новчана помоћ
мајкама избеглицама за месец

III
IV

УКУПНО:(I+II)
Стање новчаних средстава на подрачуну на
дан 1. у текућем месецу
ПОТРЕБНА СРЕДСТВА (III-IV)

ОБРАЧУН САСТАВИО _________________
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
______________________
М.П.
(Име и презиме одговорног лица)
Број телефона-030/423-255 лок.161, 166
Број факса 030/458-236
Датум састављања обрачуна
__.__.____.год.
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НАПОМЕНА:Попуњава Градска односно градска управа и доставља Министарству за социјална
питања најкасније до 10-ог у текућем месецу за доспеле обавезе у предходном месецу 4337102.080/12
Потребна средства за рефундације послодавцима накнада зарада исказује се искључиво на основу
збира појединачно поднетих и оверених образаца НЗ-1 од стране Градске, односно градске управе и
надлежне организације за послове платног промета.
1)

Средства за послодавце који исплате накнада зарада врше по преносу средстава из буџета
Републике исказују се на основу збира појединачно поднетих образаца НЗ-1 оверених само од
Градске, односно градске управе на основу списка који утврди Министарство финансија.
3)
Обрачун потребних средстава за накнаде зарада за кориснике из члана 10. став 1. тачка 2. Закона
за које обрачун и исплату врши Градска односно градска управа, врши се на основу образаца НЗ-1
које састављају Градске, односно градске управе.
2)
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ГРАД БОР

Образац:НЗ – 4
ЗВЕШТАЈ
УТРОШЕНИМ СРЕДСТВИМА ЗА ИСПЛАТУ ПРАВА ПРЕДВИЂЕНИХ ЗАКОНОМ
КОЈА СУ ИСПЛАЋЕНА У ПРЕДХОДНОМ _________ МЕСЕЦУ
_____.ГОДИНЕ

Ред.бр.
1

1.

2.
2.1

2.2

2.3

3.
4.
А)

1.
1.1

1.2

1.3

ОПИС
2
РАСПОЛОЖИВА
СРЕДСТВА
Стање новчаних средстава на подрачуну на
дан 1.у
месецу за који се подноси
извештај
Дознака са рачуна буџета Републике
(2.1+2.2+2.3+)
Од тога за накнаде зарада:
За рефундацију послодавцима на основу
образаца
НЗ-1 оверених од Градске управе и
организације
надлежне за послове платног промета

Број
УКУПНА СРЕДСТВА
корисника
3
4

За послодавце који исплату накнада зарада
врше по
преносу средстава из буџета Републике на
основу
образаца НЗ-1 оверених од Градске управе
Накнада зараде лицима, која самостално
обављају
делатност и то искључиво ако су она
једино
запослена, односно ако немају и других
запослених
(члан 10. став 1.тач.2 Закона) на основу
образаца НЗ1 које саставља Градска, односно градска
управа
Други приходи из буџета за: ''Дечију
недељу''
Остали приходи:
РАСПОЛОЖИ
СРЕДСТВ
УКУПНО ВА
А
(1+2+3+4)
УТРОШЕНА СРЕДСТВА
Накнаде зарада породиљама (1.1+1.2+1.3)
За рефундацује послодавцима на основу
образаца НЗ1 оверених од Градске управе и
организације
надлежне за послове платног промета
За послодавце који исплату накнада зарада
врши по
преносу средстава из буџета Републике на
основу
образаца НЗ-1 оверених од Градске управе
Накнада зараде лицима, која самостално
обављају
делатност и то искључиво ако су она
једино
запослена, односно ако немају и других
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2.

3.
3.1
3.2
Б)
В)

запослених
(члан 10.став 1.тач.2 Закона) на основу
образаца НЗ-1
која саставља Градска, односно градска
управа
За остала права: новчана помоћ
мајкама
избеглицам
а
Остали расходи: (3.1+3.2)
средства за ''Дечију недељу''
Враћено на рачун''Извршење буџета РС''
УКУПНО
УТРОШЕНА
СРЕДСТВА
(1+2+3)
Стање
новчаних
средстава
на
подрачуну за
последњи дан у месецу за који се
подноси
извештај
(А-Б)

ОБРАЧУН
САСТАВИО
__________________
_

М.П.

0,00
ОВЛАШЋЕНО
ЛИЦЕ
_____________________
___

(Име и презиме одг.лица)
Број телефона: 030/423-255 лок.161, 166
Број факса: 030/458-236
НАПОМЕНА:1. У случају да је било повраћаја средстава на буџет Републике Србије оверену
фотокопију налога за пренос (вирмана) доставити уз овај извештај.
Попуњава Градска, односно градска управа и доставља Министарству за социјална питања
најкасније до 10-ог у текућем за исплате извршене у предходном месецу.
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ГРАД БОР

УП И Т Н И К
БРОЈУ КОРИСНИКА ПОРОДИЉСКИХ ПРАВА
МЕСЕЦУ ______ ______. ГОДИНЕ

Број породиља

Износ

Породиљско одсуство
Одсуство са рада ради
неге
детета
Посебна нега детета
УКУПНО

УПИТНИК САСТАВИО

___________________
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Образац 2.

ГРАД Б О Р

БОРАЧКО - ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА
Потребна средства за месец _______________2016.ГОДИНЕ
ВРСТА ПРАВА

БРОЈ КОРИСНИКА

1. Месечно новчано примање

ИЗНОС

пун износ
умањен износ

2. Додатак за негу

I степен
II степен

3. Породични додатак

4. Изузетно месечно новчано примање
5. Месечно новчано примање за незапослене ратне војне инвалиде
из оружаних акција после 17.08.1990. године

6. Накнада смештаја у установе социјалне заштите
7. Додатак на име разлике између оствареног примања за
носиоце "Партизанске споменице 1941"

8. Дневница за одлазак на лекарску комисију
9. Накнада погребних трошкова (чл. 32)
10. Помоћ у случају смрти (чл. 33)
11. Допунска инвалиднина војних инвалида:

група

I

II

III

IV

210

број
група

V

VI

VII

VIII

211

број
група

IX

X

број
12. Допунскa инвалиднинa корисника породичне инвалиднине
13. Трошкови платног промета
14. УКУПНО
15. СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ

Датум, __.__.20 . год.

Одговорно лице
_________________
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Образац 4.

ГРАД Б О Р

АШТИТА ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА

Потребна средства за месец _______________ 2016.ГОДИНУ

ВРСТА ПРАВА

БРОЈ
ОРИСНИКА

ЗНОС
Цивилна инвалиднина
група

I група
II
рупа

V група

V група

VI група

VII група

. Месечно новчано примање

пун износ
умањен износ

Додатак за негу и помоћ
степен

I степен

II степен

Ортопедски додатак
степен
степен + 25%

I степен
II

213

тепен

V степен

. Остала права

214

. Трошкови платног промета

. УКУПНО

. СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ

Датум, __.__.20 . год.

Одговорно лице
___________________
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11.1. Право на стицање статуса енергетски угроженог купца електричне енергије
У складу са Уредбом о енергетски угроженом купцу ("Сл.гласник РС", бр.113/2015)
подносе сезахтеви и остварује се право на стицање статуса енергетски угроженог купца. Право могу
остварити породице које задовољавају одређене критеријуме, а прописани су Уредбом , корисници
новчане социјалне помоћи и корисници дечијег додатка.
Образац захтева
ЗАХТЕВ
за издавање решења о енергетски угроженом купцу
На основу члана 5. Уредбе о енергетски угроженом купцу, („Службени гласник РС”, број 113/15)
подносим захтев за издавање Решења о стицању статуса енергетски угроженог купца и изјављујем:
Живим у домаћинству са_________ чланова породице.
Подаци о члановима породице
Ред.
Име ( име једног родитеља)
број
презиме

Дан, месец и
година рођења

Сродство са
подносиоцем
захтева

Занимање

1.
2.
3.
4.
5.

За кориснике новчано-социјалне помоћи и/или дечијег додатака
Корисник сам права на:
Новчану-социјалну помоћи по прописима из области социјалне заштите
Дечији додатак по пропису о финансијској подршци породици са децом :
За остале подносиоце захтева:
Приходи моје породице су следећи:
приход по основу радног односа у износу од ________________ дин,
приход од повремених и привремених послова у износу од ________________ дин,
приход пензија, инвалиднина и примања ратних инвалида у износу од ________________ дин,
приход од пољопривредне делатности у износу од ________________ дин,
приход по основу обављања самосталне делатности у износу од ________________ дин,
накнада за време незапослености у износу од ________________ дин,
отпремнина и накнада по основу социјалних програма у износу од ________________ дин,
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приход од издавања у закуп непокретне имовине у износу од ________________ дин,
приход од имовинских права и акција у износу од ________________ дин,
улози дати на штедњу и готов новац у износу од ________________ дин,
приход од сезонских и других послова у износу од ________________ дин,
приход од издржавања сродника и других правних основа у износу од ________________
Укупни приходи износе око _______________________________
Стамбени статус је следећи: Станујемо у -собном стану од ___________квадратних метара
власник/сувласник □ носилац станарског права □ сустанар
закупац стана □ заштићени станар □ остало
Ја и чланови моје породице □ имамо □ немамо други стан/кућу у власништву/сувласништву
Укупна стамбена површина коју поседујемо ја и чланови моје породице је _________ м2.
Попуњавају сви подносиоци захтева:
Решење ми је потребно ради остваривања права на умањење месечне обавезе (месечног рачуна)
за :
електричну енергију,
природни гас
( заокружити један од понуђеног)
Подношењем овог захтева дајем и писмени пристанак надлежном органу јединице локалне
самоуправе на обраду података о личности, односно нарочито осетљивих података о личности сагласно
чл.10. и 17. Закона о заштити података о личности ( „Службени гласник РС,бр. 97/08,104/09др.закон,68/12-УС и 107/12 ), које ове податке може прослеђивати енергетским субјектима и
министарству надлежном за послове енергетике а све у сврху стицања статуса енергетски угроженог
купца и реализације и заштите права која су по том основу утврђена решењем.
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА
___________________________
(презиме, име родитеља и име)
____________________________
(број личне карте)
____________________________
(ЈМБГ)
___________________________
(адреса)
____________________________
ЕД број /број мерног уређаја за прир.гас/
__________________________________
Подаци о снабдевачу
___________________________
(потпис)
Уз захтев прилажем следеће доказе:
Доказ о броју чланова домаћинства (копија личне карте, извод из матичне књиге рођених и венчаних,
уверење о пребивалишту, пријава пребивалишта, изјава два сведока дата пред надлежним
органом и др
Доказ о укупним месечним примањима и приходима чланова домаћинства; у претходна 3 месеца пре
подношења захтева
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Доказ службе за катастар непокретности из места пребивалишта и места рођења о поседовању
непокретности и приходима од непокретности;
Уверење Управе јавних прихода локалне самоуправе да ли поседује имовину која подлеже
опорезивању;
Последњи рачун за електричну енергију/природни гас /топлотну енергију на адреси
становања………..
Или за кориснике новчане социјалне помоћи и / или дечијег додатака
Оверен препис решења о праву на новчано социјалну помоћ/дечији додатак
Последњи рачун за електричну енергију/природни гас /топлотну енергију на адреси становања
Пример решења:

ГРАДСКА УПРАВА БОР
Број: 312-____________ –III-02
Датум: _____________

На основу члана 10. Закона о енергетици („Службени гласник РС“, број 145/14), чл. 3. 4. 8. 9.и 11.
Уредбе о енергетски угроженом купцу („Службени гласник РС“, број 113/15), а у вези са чл. 192. и 199.
став
Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ” бр. 33/97 и 31/01 и „Службени гласник
РС”, број 30/10) и чланом 61. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07),
Градска управа Бор
у предмету захтева ____________ од _______________године, доноси

РЕШЕЊЕ
Усваја се захтев ___________________, ЈМБГ _______________, из Бора, Бор, _______________,
за стицање статуса енергетски угроженог купца електричне енергије.
1.У стану/кући домаћинство подносиоца захтева има мерни уређај за испоручену електричну енергију
ЕД број __________________.
Подносилац захтева живи у домаћинству које има_______ члана.
Утврђује се да је енергетски угрожен купац стекао право на умањење месечне количине електричне
енергије oд __________ kWh.
Решење се издаје са роком важења до _____________ године ( најдуже до краја текуће календарске
године) и може се користити само у сврху остваривања права на умањење месечне обавезе (рачуна) за
одређене количине електричне енергије .
Ако у року важења уверења настану промене у подацима на основу којих је решење издато, ималац
статуса енергетски угроженог купца, је дужан да поднесе захтев за измену решења, уз који прилаже и
доказе о насталим променама,у року од 30 дана од дана када је промена настала.
Лице по чијем је захтеву донето ово решење, нови захтев за наредну календарску годину може
поднети најраније 30 дана пре истека рока важења овог решења.
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Образложење
захтев ________________,ЈМБГ _______________, из ____, Бор, _______________
Поднео/ла је захтев за стицање статуса енергетски угроженог купца електричне енергије у складу са
одредбама чл.5 и 6. Уредбе о енергетски угроженом купцу („Службени гласник РС”, број 113/15) и у
захтеву навео да испуњава услове прописане Законом о енергетици („Службени гласник РС”, број 145) и
Уредбом о енергетски угроженом купцу („Службени гласник РС”, број 113/15)
Енергетски угрожен купац уз захтев је поднео и доказе прописане чланом 6. став 1. Уредбе тач. 1) до 5),
и то:
Доказ о броју чланова домаћинства
Доказ о укупним месечним примањима за последња 3 месеца
Уверење управе јавних прихода локалне самоуправе
Уверење Републичког геодетског завода - Службе за катастар непокретности Бор и ______
Последњи рачун за електричну енергију за обрачунски период ___________
Разматрајући захтев и поднете доказе, овај орган је оценио да је:
1.Домаћинство подносиоца захтева остварило укупна месечна примања у износу од _____динара.
Да подносилац захтева и чланови његовог домаћинства поседују стамбени простор површине
___________ .чиме је испунио услове за стицање статуса угроженог купца, у смислу члана 2. став 1.
Уредбе. Рок важења овог решења и право на продужење статуса угроженог купца одређени су овим
решењем, применом члана 9. Уредбе.
Упутство о правном средству:
Против овог решења може се изјавити жалба Министарству рударства и енергетике, у року од 15 дана од
његовог пријема.
Жалба се предаје органу који је донео ово решење непосредно или препоручено поштом на адресу
Градска управа града Бор, ул.Моше Пијаде бр.3 19210 Бор, са републичком административном таксом од
440,00 динара, утврђене тарифним бројем 6. Тарифе уз Закон о републичким административним таксама.
М.П.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
___________________
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Права по општинским прописима:
Признавање права на финансирање целодневног боравка трећег детета
Ово право се остварује на основу Одлуке Скупштине града Бор о финансирању целодневног боравка
трећег детета у Предшколској установи ``Бамби``.
2015. години поднето је 28 захтева, сви су решени у року од 1 месеца, 25 захтева је усвојено, а
3
одбијено.
Захтеви се подносе у Услужном центру, шалтер бр. 3
Контакт телефон : 030 423 472, 423 255, локал 176
Признавање права на новчану помоћ незапосленим породиљама до навршене прве године
живота детета


Ово право се почев од 2012. године остварује на основу Одлуке Скупштине града Бор o
оснивању
буџетског Фонда за популациону политику. Право за прво, друго и треће дете остварује мајка која је
незапослена, са пребивалиштем у граду Бор најмање 2 године пре подношења захтева, која је
држављанин Републике Србије и која непосредно брине о детету.
Висина новчане помоћи у 2015. години је 15.000,00 динара месечно, а исплаћује се до навршене
прве године живота детета.
2015. години било је укупно 182 захтева, сви захтеви су решени у року од месец дана. Усвојен
је 181 захтев, а одбијен је 1 захтев.
Захтеви се подносе у Услужном центру, шалтер
бр. 7 Контакт телефон : 030 423 255, локали 114
и 166
Признавање права на једнократну новчану помоћ породиљама


Ово право се почев од 2013. године остварује на основу Одлуке Скупштине града Бор o оснивању
буџетског Фонда за популациону политику. Право за свако новорођено дете остварује мајка са
пребивалиштем у граду Бор најмање 2 године пре подношења захтева, која је држављанин Републике
Србије
која непосредно брине о детету. Висина новчане помоћи је 10.000,00 динара.
2015. години било је 373 захтева, позитивно је решен 371 захтев, одбијена су 2 захтева, а сви
захтеви су решени у року од 1 месеца.
Захтеви се подносе у Услужном центру, шалтер бр. 7
Контакт телефон : 030 423 472, 423 255, локал 114
Право на накнаду трошкова вантелесне оплодње
По Одлуци о оснивању буџетског Фонда за популациону политику (``Сл. лист града Бор``
бр.10/2013 - пречишћен текст, 14/2013 – исправка,.20/2013 и бр.21/2014 може се остварити право на
накнаду трошкова вантелесне оплодње. Право могу остварити жене до 45.године живота, под условом да
су држављани Републике Србије, брачни пар који има прбивалиште на територији града Бор најмање 2
године пре подношења захтева, да подносиоци захтева до момента подношења захтева нису остварили
ово право преко Града Бор, у року од 60 дана од испостављања фактуре од надлежне здравствене
установе.
Након записника и закључка Комисије за вантелесну оплодњу, доноси се решење. У 2015. години
било је 2 захтева за накнаду трошкова вантелесне оплодње и оба су одобрена, у износу од 150.000, 00
днара.
Захтеви се подносе на писарници Градске управе Бор.
Контакт телефон 030 427 579.
Потребна документација за накнаду трошкова вантелесне оплодње:
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Оверена фотокопија извода из матичне књиге венчаних или изјава оверена са два сведока да
супружници живе заједно
Уверење о држављанству супружника
Фактура изабране Здравствене установе о извршеним услугама у поступку вантелесне оплодње
Лекарски налази и документација
Копије личних карата и уверење о кретању пребивалишта супружника
Оверене фотокопије оверених здравствених књижица
Признавање права на надокнаду трошкова смештаја ученика са сметњама у развоју који нису
корисници интернатског смештаја
На основу Oдлуке о надокнади трошкова смештаја ученицима са сметњама у развоју („Сл.лист
града Бор“ бр. 24/2015) остварује се право на надокнаду трошкова смештаја ученика са сметњама у
развоју који нису корисници интернатског смештаја.
Захтеви се подносе у Услужном центру, шалтер бр. 7
Контакт телефон. 030 427 579. 423 255, локал 114
Уз захтев се прилаже следећа документација:
извод из матичне књиге рођених за дете,
уверење о пребивалишту за ученика и лична карта за родитеља,
потврда о похађању школе за текућу школску годину,
мишљење Интерресорне комисије да је ученик особа са сметњама у развоју и о потреби уписа
ученика у конкретну школу
потврда школе да нема у свом саставу интернатски смештај или акт којим је одбијен пријем у дом,
уговор о закупу који се односи на смештај оверен у суду.
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Образац захтева
ГРАДСКА УПРАВА БОР
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА ФИНАСИРАЊЕ ЦЕЛОДНЕВНОГ БОРАВКА ТРЕЋЕГ
ДЕТЕТА
ЈМБГ подносиоца захтева

_______________________________

Име, име оца и презиме подносиоца захтева
________________________________________________________________________
Адреса пребивалишта и број телефона
________________________________________________________________________

Молим да ми се призна право на финансирање целодневног боравка трећег детета у Предшколској
установи „ Бамби“ Бор за дете :
__________________________________________ ( име и презиме ) рођено
_____________________године ,
( датум рођења )
ЈМБГ _____________________________, а које је _________ дете у породици.
Уз захтев прилажем следеће доказе :
Извод из матичне књиге рођених за сву децу у породици, оригинал или оверена фотокопија,
Потврду предшколске установе о упису детета у целодневни боравак,
Оверену фотокопију личних карата оба родитеља или личне карте са чипом на увид, или друге
доказе о пребивалишту,
Пријаве места пребивалишта за децу,
5. За дете из разведеног брака или ванбрачне заједнице подноси се и oверена копија одлуке
надлежног органа о поверавању детета .

Обавезујем се да ћу сваку промену која је од утицаја на коришћење права пријавити у року од 15
дана од дана настале промене .

У Бору, _______________

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА
___________________________
( потпис )

Напомена : Право на финансирање целодневног боравка трећег детета признаје се од дана подношења
захтева.
208
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Пример решења
Република Србија
ГРАД БОР
Градска управа-Одељење
за привреду и друштвене делатности
Одсек за друштвене делатности
Broj:560- ____/__ –III-02
__________.године
Б O
Р
Одељење за привреду и друштвене делатности Одсек за друштвене делатности Градске
управе Бор на основу чл.18. и чл.192. Закона o општем управном посупку ("Сл. лист СРЈ",бр. 33/97 ,31/01
и „Сл.Гласник РС,број 30/10 ) и чл. 6. став 1.Одлуке о финансирању целодневног боравка трећег детета
("Сл.лист Град", број 25/06), поступајући по захтеву, ______________ из Бора, у поступку oстваривања
права на финансирање целодневног боравка трећег детета у Установи за децу "Бамби" у Бору, доноси:
РE Ш E Њ E
ПРИЗНАЈЕСЕ право нa финансирање целодневног боравка трећегдетета
___________________ из Бора, ул.______________, за дете ___________ рођеног ________
године ,
ЈБМГ __________ у Установи за децу “Бамби” у Бору, почев од _______. године.
2.Корисник је дужан да овом органу пријави сваку промену која је од утицаја за остваривање
права на финансирање целодневног боравка трећег детета најкасније у року од 15 дана од дана настале
промене.
Образложење
Дана _________.године, __________________ из Бора поднела је захтев бр.560-____/__- III -02
за признавање права на финансирање целодневног боравка трећег детета у Установи за децу "Бамби".
Уз захтев су приложени докази из којих je утврђено следеће :
да је дете _________________ треће дете у породици,
- да дете похађа вртић у Установи за децу ''Бамби '' у Бору од ___________.године.
На oснову напред наведеног , утврђено је да су испуњени услови из чл.3. и чл.4. Одлуке о
финансирању целодневног боравка трећег детета, те je решено кao у диспозитиву решења.
УПУСТВО O ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења може се изјавити жалба у року од 15
дана од дана пријема решења Градском већу града Бор.
Жалба се предаје органу који је донео ово решење непосредно или препоручено
поштом на адресу Градска управа Бор- Одсек за друштвене делатности.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:- кориснику,
-Установи за децу "Бамби" у Бору,
-Одељењу за финансије и
архиви
Поступак водила _____________________

M.П

Начелник Одељења
________________________
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Образац захтева
ГРАДСКА УПРАВА БОР
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НОВЧАНУ ПОМОЋ
ПОРОДИЉАМА ДО НАВРШЕНЕ ПРВЕ ГОДИНЕ ЖИВОТА ДЕТЕТА
ЈМБГ подносиоца захтева

НЕЗАПОСЛЕНИМ

_______________________________

Име, име оца и презиме подносиоца захтева
________________________________________________________________________
Адреса пребивалишта и број телефона
________________________________________________________________________
Број и редослед деце мајке према реду рођења
дете

име и презиме

датум рођења

ЈМБГ

Прворођено дете ________________________ _________________ ___________________
Другорођено дете _______________________ _________________ ___________________
Трећерођено дете ________________________ _________________ ___________________
Назив финансијске организације и број текућег рачуна
________________________________________________________________________
Уз захтев прилажем следеће доказе :
Доказ о незапослености – важеће уверење Националне службе за запошљавање,
2.Извод из матичне књиге рођених за дете и сву своју децу по редоследу рођења (оригинал или оверена
копија),
Уверење о држављанству мајке (оригинал или оверена копија уколико се предаје за родитељски
додатак ),
Oверена копија личне карте за мајку или лична карта са чипом на увид ,
Уверење о кретању пребивалишта за мајку и дете,
Доказ о отвореном текућем рачуну или штедној књижици код пословне банке (оверена копија картице
или штедне књижице ),
Уверење надлежног органа старатељства (Центар за социјални рад Бор, Ул.ЈНА бр 11) да непосредно
брине
детету за које је поднела захтев ( може оверена копија уколико се предаје за родитељски додатак ).

Обавезујем се да ћу сваку промену која је од утицаја на коришћење права пријавити у року од 10
дана од дана настале промене.
У Бору, _______________
ПOДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА
_____________________________
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Напомена : Захтев се подноси у року од 30 дана од дана рођења детета, у ком случају се право
остварује од дана рођења детета. Уколико мајка поднесе захтев након предвиђеног рока, право остварује
од дана подношења захтева. Уколико се захтев поднесе по истеку рока од 365 дана од дана рођења детета
не може се остварити право на ову новчану помоћ.
Образац захтева
ГРАДСКА УПРАВА БОР
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ЈЕДНОКРАТНУ НОВЧАНУ ПОМОЋ ПОРОДИЉАМА
ЈМБГ подносиоца захтева

_______________________________

Име, име оца и презиме подносиоца захтева
________________________________________________________________________
Адреса пребивалишта и број телефона
________________________________________________________________________
Дете за које се подноси захтев је
име и презиме
датум рођења
ЈМБГ
_____________________________ _________________ _______________________
Назив финансијске организације и број текућег рачуна или штедне књижице
________________________________________________________________________
Уз захтев прилажем следеће доказе :
Извод из матичне књиге рођених за дете за које се подноси захтев (оригинал или оверена фотокопија),
Уверење о држављанству мајке (оригинал или оверена копија уколико се предаје за родитељски
додатак ),
Oверена копија личне карте за мајку или лична карта са чипом на увид,
Уверење о кретању пребивалишта за мајку и дете ( оригинал или oверена фотокопија ),
Доказ о отвореном текућем рачуну или штедној књижици код пословне банке (оверена фотокопија
картице
или књижице),
Уверење надлежног органа старатељства (Центар за социјални рад Бор, Ул.ЈНА бр 11) да непосредно
брине
детету за које је поднела захтев, може оверена копија уколико се предаје за родитељски додатак ).

Обавезујем се да ћу сваку промену која је од утицаја на коришћење права пријавити у року од 10
дана од дана настале промене.
У Бору, ___________________
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА
__________________________
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Напомена : Захтев се подноси у року од 6 месеци од дана рођења детета.
Пример решења:
Република Србија
ГРАД БОР
Градска управа
Број:553-____/___ -III-02
_______. године
БОР
Општинскa управa Бор, на основу чл.18. и 192. Закона o општем управном поступку
("Службени лист СРЈ", бр.33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС“ бр.30/10), чл.24 и чл.24а Одлуке о
оснивању буџетског Фонда за популациону политику ("Сл.лист града Бор", бр.4/12,13/12 ,15/12, 7/13
,10/13 ,20/13,21/14) поступајући по захтеву ____________ из Бора, у поступку oстваривања права на
jеднократну новчану помоћ породиљама доноси:
РЕШЕЊЕ
ПРИЗНАЈЕ СЕ право на jеднократну новчану помоћ ___________ јмбг _____ из Бора,
ул.____________, за дете _________ јмбг __________.
Висина новчане помоћи утврђује се у износу од 10 000,00 динара нето.
Исплату вршити на динарски рачун код ________ банке број ____________.
Образложење
Дана ________. године,_________ из Бора,поднела је захтев број 553-_____/15- III -02 за
jеднократну новчану помоћ породиљама .
Уз захтев су приложени докази из којих је утврђено следеће:
да је подносилац захтева држављанин Републике Србије,
да има пребивалиште на територији града Бор најмање 2(две) године пре дана подношења
захтева,
да непосредно брине о детету,
да је дете__________ рођено ____________.године.
На основу напред наведеног утврђено је да су испуњени сви услови из чл. 24а. Одлуке о
оснивању буџетског Фонда за популациону политику те је решено као у диспозитиву решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења може се у року од 15 дана од дана
пријема решења изјавити жалба Градском већу града Бор.
Жалба се предаје органу који је донео ово решење непосредно или препоручено поштом на
адресу
Градска управа Бор .
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ : кориснику, Одељењу за финансије и архиви.

Поступак водила
__________________
M.П
Начелник Градске управе
______________________
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Пример решења
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БОР
Градска управа
Број:401-___________
Дана:___________ године

На основу члана 6. Одлуке о оснивању буџетског Фонда за популациону политику (''Службени
лист града Бор'',број 10/13 – пречишћен текст, 14/13 - испр. и 20/13)сачињене у складу са Одлуком о
буџету града Бор за 2014.годину (''Службени лист града Бор'',бр. 20/2013) и на основу Записника и
Закључка Комисије за вантелесну оплодњу Градске управе Бор, бр. - ________од_________.године,
Начелник Градске управе Бор, доноси
РЕШЕЊЕ
ОДОБРАВА СЕ
захтев број ___________ поднет дана __________ године од
стране
__________из Бора, ул.______________,,за остваривање права на накнаду трошкова вантелесне
оплодње у висини од 150.000,00 динара.
Образложење
__________ из Бора, ул. ______________, поднела је Комисији за вантелесну оплодњу захтев бр.
_______________ дана ______________ године за остваривање права на накнаду трошкова вантелесне
оплодње.
Комисија за вантелесну оплодњу је на седници одржаној дана ____________. године,
разматрајући поднети захтев и приложену документацију, утврдила да су испуњени сви критеријуми за
остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу из члана 15. и 16. Одлуке о оснивању
буџетског фонда за популациону политику , о чему је донела Закључак број
______________ од _____________. године да се исти одобри.
Подносиоцу захтева ће се уплата износа од 150.000,00 динара извршити на текући рачун број
______________ код Банке ______________ .
На основу напред наведеног одлучено је као у диспозитиву решења.
Правна поука: Решење Начелника Градске управе је коначно. Против овог решења
може се покренути управни спор, пред Управним судом у Београду.
Решење доставити: подносиоцу захтева, Одељењу за финансије и архиви града Бор.
НАЧЕЛНИК
___________________
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Пример решења
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БОР
ГРАДСКА УПРАВА БОР
Број : _____________
Датум: ___________.године
Б О Р
Oпштинска управа Бор, решавајући по захтеву ________________из Бора, а на основу чл. 159.
став
и 4. Закона о основама система образовања и васпитања ( „Сл.гласник РС“ , бр. 72/2009 52/2011,
55/2013, 35/2015- аутентично тумачење и 68/2015 ), чл. 6. став 1. Oдлуке о надокнади трошкова смештаја
ученицима
са сметњама у развоју („Сл.лист града Бор“ бр. /2015 ) и члана 192. Закона о општем управном поступку
(„Сл.лист СРЈ“, бр.33/97 и „Сл. гласник РС“ бр.30/10), доноси:

РЕШЕЊЕ

ОДОБРАВА СЕ, _____________ из ______, ул. _____________, надокнада за плаћање
трошкова смештаја на име школовања детета _________________ у ______ за текућу школску годину
________ и то почев од __________ године до ___________ године.
II НАЛАЖЕ СЕ Градској управи Бор, Одељењу за финансије да одобрена средства у износу
од 20.000,00 динара исплаћује _______________ сваког првог у месецу преко благајне Градске управе –
Одељења за финансије града Бор или на текући рачун.
Корисник права је дужан да пријави сваку промену која је од утицаја на остваривање права
најкасније у року од 15 дана од дана настале промене.
Образложење
______________ из _____, поднела је Градској управи Бор захтев
број ____________
од
____________ године за надокнаду трошкова приватног смештаја за дете _____________ који/а болује од
________________ , а ради школовања у специјализованој
____________________ у
_____________ у
________________ години.
Уз захтев је приложена следећа документација:
извод из матичне књиге рођених ,
уверење о пребивалишту,
потврда о похађању школе за текућу школску годину - потврда школе ____________ о редовном
школовању, бр.______ од ___________ године,
мишљење Интерресорне комисије да је ученик особа са сметњама у развоју и о потреби уписа ученика
у конкретну школу – Мишљење Интерресорне комисије бр. __________, од ______________ године,
потврда школе да нема у свом саставу интернатски смештај или акт којим је одбијен пријем у дом потврда школе ОШ _______________ бр. _________ од ________________ године, -уговор о закупу који
се односи на смештај - Уговор о закупу стамбеног простора закључен ___________.
године, са износом од _______ динара месечно.
На основу приложених доказа, а у складу са чланом 3. и чланом 5. Oдлуке о надокнади трошкова
смештаја ученицима са сметњама у развоју, одлучено је као у диспозитиву решења.
Упутство о правном средству: Против овог решења може се у року од 15 дана од дана пријема
решења изјавити жалба Градском већу града Бор.
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Жалба се предаје органу који је донео ово решење непосредно или препоручено поштом на
адресу Градска управа града Бор, ул.Моше Пијаде бр.3 19219 Бор.
Решење доставити: подносиоцу захтева, Одељењу за финансије Градске управе Бор, Одељењу
за привреду и друштвене делатности и aрхиви града Бор.
Поступак водила
______________________
НАЧЕЛНИК
_______________________
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Планско-аналитички послови за делатности образовања, информисања, спорта, културе,
социјалне и здравствене заштите, општи послови за делатност јавних установа и послови
координатора за питања националних мањина

овом Одсеку се обављају и послови везани за област јавних установа образовања, културе, спорта,
социјалне и здравствене заштите и уопште везано за друштвене делатности. Обрађују се извештаји о
раду јавних установа и израђују нацрти решења за потребе Скупштине града Бор. Врши се контрола и
дају упутства у вези образаца на основу Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново
запошљавање и радно ангажовање код корисника јавних средстава. Прикупљају су подаци у вези
установа о броју запослених, одговорним лицима, запошљавању у установама, по захтевима органа
града, разних институција, Заштитника грађана, за информације од јавног значаја и др. Обрађују се и
проверавају колективни уговори и акта о систематизацији за јавне установе. За потребе Скупштине града
Бор су израђују се нацрти решења о разрешењима и именовањима чланова школских одбора, чланова
управних и надзорних одбора и директора или вршиоца дужности директора јавних установа.
Образовање
области образовања текући послови су везани за програме рада и сарадњу са школама. На
основу Решења о финансирању бесплатне и регресиране ђачке ужине бр.401-181/2015-III-01 од 9.марта
2015. године врши се месечна провера потврда и спискова деце корисника, достављених од стране школа
и предшколске установе.
Са основним школама и предшколском установом постоји континуиране сарадња у вези уписа и
ажурирања спискова деце за упис у припремни предшколски програм и упис у основну школу.
Након подношења пријава основних школа за непохађање наставе, уколико има основа, подносе
се пријаве за покретање прекршајног поступка за несавесне родитеље. За прво полугодиште школске
2015/2016. године достављано је по 2-5 пријава за 52 детета, а на крају полугодишта подносе се
прекршајне пријаве.
Стипендирање и награђивање ученика и професора
На основу Одлуке о стипендирању студената и награђивању ученика града Бор („Службени лист
града Бор“ 9/2015) прикупљају се и обрађују подаци о броју вуковаца, ученицима генерације,
постигнутим резултатима у школској години за ученике основних и средњих школа који су на
републичким и међународним такмичењима освојили једно од прва три места и професоре који су дали
свој допринос у припремама, након чега се врши додела награда. У 2015. години додељено је 50 награда
за вуковце основце
износу од по 3.500,00 динара и 25 за вуковце средњошколце по 4.000,00 динара, 38 награда за прво,
друго и треће место на републичким такмичењима у износу од 4.000,00 динара, 3.500,00 динара и
3.000,00 динара и 1 награда за међународно такмичење од 6.000,00 динара. Награђено је 32 ментора у
износу од по 5.000,00 динара. Укупан износ додељених награда је 569.500,00 динара. Ученицима
генерације је уручено 12 лап-топ рачунара.
На основу Одлуке је расписан и спроведен конкурс за стипендирање студента и додељено је 23
стипендија, 18 за основне студије и 5 за мастер студије, у месечном износу од по 8.000,00 динара. Ово
Одељење обавља стручно-административне послове за потребе Комисије за стипендирање и спровођење
конкурса за стипендирање. На сајту града Бор http://opstinabor.rs/konkursi/ се налази:
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА И
СТУДЕНТИМА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2015/2016. ГОДИНИ број: 677/2015-III од 03.11.2015. године,
КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА И КОНАЧНИ ПРЕДЛОГ ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ
2015/2016. ГОДИНУ број:67-1-8/2015-III-02 од 16.12.2015. године
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РЕШЕЊЕ о додели стипендија студентима за школску 2015/2016. годину број: 401-1197/2015-III-01 од
18.12.2015 године
Послови везани за националне мањине
овој области постоји континуирана сарадња са Владином Канцеларијом за људска и мањинска
права и са свим саветима за права националних мањина. Координатор за питање мањина сарађује са
свим институцијама и невладиним сектором и учествује на састанцима и одлази на терен. Пружа се
помоћ неуким странкама у вези остваривање различитих права и прибављања документације из других
Град и служби ради добијања личних докумената, ради остваривања права из области социјалне заштите,
здравства и остало.
Спорт
На основу Закона о спорту (''Службени гласник РС'', бр.10/16), Одлуке о суфинансирању потреба и
интереса грађана у области спорта у граду Бор (''Службени лист града Бор'', бр.6/11, 13/12, 2/14 и 3/15),
Правилника о категоризацији спортских удружења (клубова) из области такмичарског спорта града Бор
(''Службени лист града Бор'', бр.4/16), Правилника о условима, критеријумима, начину и поступку
суфинансирања у области спорта града Бор (''Службени лист града Бор'', бр.4/16), у области спорта се
пружа техничко-административна и стручна помоћ Комисији за спорт града Бор и то у организацији и
реализацији седница Комисије, као и спровођењу Конкурса за суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта у граду Бор. Сви конкурси из области спорта, предлози за расподелу средстава
и решења о расподели средстава за суфинансирање програма/пројеката у области спорта се налазе на
сајту града Бор http://opstinabor.rs/konkursi/ .
Култура
овој области прати се рад установа културе, прикупљани и обрађивани подаци везано за
извештаје о раду установа, разматрани су захтеви везани за ново запошљавање и давана упутства јавним
установама.
Информисање
складу са Законом о јавном информисању и медијима (''Службени гласник РС'' бр.83/14, 58/15 и
12/16 – аутентично тумачење) ово Одељење обавља административне послове везане за расписивање
конкурса за за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања
на територији града Бор. Након Одлуке о расписивању јавног позива за учешће на конкурсу за
суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији
града Бор у 2016.години (''Службени лист града Бор'', бр.7/16) реализован је конкурс, а након
потписивања уговора, прате се наративни извештаји о остваривању пројеката.
На сајту града Бор http://opstinabor.rs/konkursi/ се налази:
Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројекта за остваривање јавног интереса у
области јавног информисања на територији града Бор у 2016. години бр. 401-333/2016-III од 18.05.2016.
године
Решење о именовању Стручне комисије за оцену пројеката у области јавног информисања број:401404/2016-III-01 од 15.06.2016. године
Записник о раду Комисије са предлогом за расподелу средстава бр. 401-333/1/2016-III од 06.07.2016.
године.
Решење о избору пројеката и расподели средстава за суфинансирање пројеката из буџета града
Бор за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2016. години број: 401443/2016-III-01 од
07.07.2016. године.
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Социјална и здравствена заштита
Активности у овој области су везане за праћење рада Центра за социјални рад Бор, Апотеке Бор и
Дома здравља Бор, као и укључивање у рад Геронтолошког друштва, Повереништва Црвеног крста Бор,
активности у Савету за социјалну политику, праћење рада особа са инвалидитетом ( Дневни боравак за
децу са сметњама у развоју ).
Одељење обавља и административне послове за Савета за здравље, а у 2015. години је одржано 14
састанака.
Сваког месеца се врши подела бонова закориснике Народне кухиње, 450 оброка, у сарадњи са
Установом Спортски центар Бор и Центром за социјални рад Бор, као и верификовање фактуре, у вези
броја оброка, а у складу са уговором о услугама Народне кухиње.
На основу Правилника о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и
ученику (Службени гласник РС, бр.16/2010 ) обављају се послови координатора Интерресорне Комисије
за додатну образовну, здравствену и социјалну подршку. У 2015. години, примљено је 48 захтева,
обрађено је 44 захтева, а одустало се од 4 захтева. Донето је 6 мишљења везано за посебну негу детета и
38 мишљења у вези додатне образовне и здравствене подршке деци.

232

ЗАХТЕВ/ИНИЦИЈАТИВУ КОМИСИЈИ ЗА ПРОЦЕНУ ПОТРЕБА ЗА ПРУЖАЊЕМ ДОДАТНЕ
ОБРАЗОВНЕ, ЗДРАВСТВЕНЕ ИЛИ СОЦИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ ДЕТЕТУ/УЧЕНИКУ ЗА
ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ПРОЦЕНЕ3

Лични подаци о детету
Име

и

презиме

детета:___________________________________________
рођења:_________________________
Место

и

ЈМБГ:

Град

__________________________________

Датум

_______________

рођења
Боравиште

детета:
детета

(заокружити једну од понуђених могућности):
а) у породици родитеља/старатеља
б) у хранитељској породици
в) у установи социјалне заштите
Адреса боравишта детета:____________________________________

Лица за контакт
Контакт подаци родитеља, старатеља односно хранитеља детета (име и
презиме, адреса, контакт телефон, имејл)
мајка: ____________________________
отац: _____________________________
хранитељ: _________________________
старатељ: _________________________

Контакт подаци за установу која предлаже поступак процене
назив установе: ______________________
седиште: ____________________________
телефон: ____________________________
имејл: ______________________________
име и презиме законског заступника установе:
________________________________________

Садржај захтева попуњава родитељ односно старатељ детета, или образовна, зравствена односно
установа социјалне заштите, уз сагласност родитеља односно старатеља детета. Захтев се подноси
изабраном лекару.
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Разлози и образложење предлагања поступка процене4

Прилози5

Посебне напомене (нпр. током поступка процене постоје потребе за преводиоцем са
матерњег језика детета/родитеља, знаковног језика, као и друге посебне напомене од
важности за поступак процене):

Попуњава подносилац захтева/иницијативе. Потребно је изнети све разлоге за предлагање поступка
процене.
Навести документа (налазе, мишљења, извештаје и др.) који указују на потребу за поступком процене и
обезбеђењем подршке детету и који се достављају у прилогу захтева/иницијативе.
220
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Пријемни печат (здравствене установе у којој је запослен изабрани лекар)

Изабрани лекар
Име и презиме: _______________________________________________
Контакт телефон и имејл лекара: ________________________________
Установа: ____________________________________________________
Адреса установе: _____________________________________________
Телефон и имејл установе: ______________________________________
Датум подношења/прослеђивања захтева комисији _________________
Потпис или факсимил
изабраног лекара

Печат здравствене установе

Потписи
Подносилац захтева / давалац сагласности
Родитељ / старатељ детета6
___________________________
(Име, презиме, ЈМБГ и потпис)
Подносилац иницијативе7
______________________
____
(Назив и седиште установе,
потпис
oвлашћеног заступнка и печат
установе)
Место и датум8:
____________, _______20___. године
Број9:
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Датум:
Место:

Sadržaj zahteva popunjava roditelj odnosno staratelj deteta, ili obrazovna, zdravstvena odnosno
ustanova socijalne zaštite, uz saglasnost roditelja, odnosno staratelja deteta. Zahtev se podnosi
izabranom lekaru.
Popunjava podnosilac zahteva/inicijative. Potrebno je izneti sve razloge za predlaganje postupka procene.
Navesti dokumenta (nalaze, mišljenja, izveštaje i dr.) koji ukazuju na potrebu za postupkom
procene i obezbeđenjem podrške detetu i koji se dostavljaju u prilogu zahteva/inicijative.
Zaokružiti svojstvo potpisnika (roditelj ili staratelj deteta). Roditelj, odnosno staratelj se javlja kao
podnosilac zahteva, ili kao davalac saglasnosti, ukoliko inicijativu podnosi ovlašćena ustanova.
Ukoliko se postupak predlaže po inicijativi ovlašćene ustanove, istu potpisuje zakonski zastupnik
(direktor) ustanove.
Ako je podnosilac zahteva roditelj.
Ako je podnosilac zahteva ustanova.
Коначно Мишљење Комисије за додатну образовну,здравствену или социјалну подршку детету
или ученику израђује се на посебно прописаном обрасцу –(Образац бр.3)
Образац бр.3
На основу чл. 9. и 12. Правилника о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци
детету и ученику (Службени гласник РС, бр.63/2010 ), подносимо

Мишљење Комисије за процену потреба
за пружањем додатне образовне, здравствене
или социјалне подршке детету/ученику
Лични подаци о детету
Име и презиме детета:
Датум рођења:
ЈМБГ:
Подаци о члановима Комисије
Име и презиме
Председник Комисије

Број
контаката10

Др.Љиљана Кожакару
Милан Станковић

Стални члан Комисије
Драгана

Недељковић

Стални

члан

Комисије
Повремени члан Комисије
Повремени члан Комисије
Уписује се број контаката који је сваки члан Комисије имао са дететом,
родитељем/старатељем/хранитељем – из одељка „Евиденција о раду члана Комисије током поступка
процене“ у обрасцу број 2.
10
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Повремени члан Комисије
Укупан број контаката:
Састанку присуствују
Име и презиме,
родитељ детета11
Име и презиме,
старатељ детета
Име и презиме,
хранитељ детета
Име и презиме,
особа од поверења
Име и презиме,
преводилац
Опис детета и његовог функционисања (председник Комисије интегрише индивидуалне описе чланова
Комисије):
На основу прегледа, примењених техника, метода процене, инструмената:
На основу налаза, мишљења и извештаја стручњака и надлежних органа,
установа или организација:

На основу добијених података, контакта са дететом и породицом, разговора и
посматрања детета у природним животним ситуацијама, процењују се: (а)
снаге детета и породице
(б) препреке и тешкоће са којима се дете и породица сусрећу
На основу добијених података од родитеља/старатеља/хранитеља детета, из
његовог искуства, непосредног увида и сазнања, процењују се: (а) снаге детета и
породице
(б) препреке и тешкоће са којима се дете и породица сусрећу
На основу добијених података од особе од поверења, из њеног искуства, непосредног
увида и сазнања, процењују се:
(а) снаге детета и породице
(б) препреке и тешкоће са којима се дете и породица сусрећу
Право на подршку у систему образовања, здравствене и социјалне заштите (председник Комисије
интегрише индивидуалне описе чланова Комисије):

Уписују се подаци о једном или оба родитеља детета, уколико присуствују састанку Комисије.
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Подршке које је дете остварило у систему образовања, здравствене и социјалне заштите
(председник Комисије интегрише индивидуалне описе чланова Комисије):
Врста подршке
Установа пружалац Место пружања
Почетак пружања
подршке
подршке (град,
подршке и
окружење: нпр.
учесталост
породица, школа,
здравствена
установа и др.)

Остварене услуге / подршка, од стране удружења грађана, приватне установе, појединаца и
др.
(председник Комисије интегрише индивидуалне описе чланова Комисије):
Врста подршке
Пружалац подршке Место пружања
Почетак пружања
подршке (град,
подршке и
окружење: нпр.
учесталост
породица, школа,
здравствена
установа и др.)

Мишљења учесника у поступку процене о видовима подршке који су детету потребни (председник
Комисије наводи мишљења свих учесника у поступку: родитеља, старатеља, хра нитеља, детета, особе од
поверења, вршњака и др.):

Интегрисана мишљења о потреби за подршком и додатном подршком, ради остваривања
квалитетног живота детета и породице и њиховог укључивања у живот заједнице, у области:
Здравствене заштите:
Образовања, културе, спорта и рекреације:
Социјалне заштите:
Усаглашено заједничко мишљење Комисије о потреби за подршком и додатном подршком, у
области:
Здравствене заштите:
3
Образовања, културе, спорта и рекреације:
Социјалне заштите12:
Према члану 13. став 2. Правилника: „Мишљење Комисије садржи и податке о сметњама у развоју
детета - за потребе остваривања права на финансијску подршку породици са децом и других права из
области социјалне заштите.” Комисија за потребе остварења права детета на додатак за помоћ и негу
другог лица, права на увећан додатак за помоћ и негу другог лица и одговарајућег права на финансијску
подршку породици са децом даје усаглашено заједничко мишљење са подацима о сметњама у развоју
детета, при
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чему користи терминологију из прописа којима се уређују та права и дефинишу услови за
њихово остварење.

Индивидуални план подршке детету:
Општи циљ:

Очекивани
исходи:
1.)

_________________________________________________
Задатак/активност/услуга/мера:
Одговорна особа /
служба:
1.1.

Временски
оквир:

1.3.
2)

2.1.

2.2.
2.3.
3)

3.1.
3.2.
3.3.

4)

4.1.
4.2.
4.3.

5)

5.1.
5.2.
5.3.

Напомене (уписати рок за преиспитивање индивидуалног плана подршке и друге
напомене важне за његову реализацију.
Потписи:
Председник Комисије:
_________________________
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Чланови комисије:________________________
Координатор Комисије:
____________________
________________________
_______________________________________________
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Упознат
са мишљењем
Датум: __________________
Потпис родитеља/старатеља:
_________________________
Република Србија
ГРАД БОР
Одељење за привреду и друштвене делатности
Интерресорна комисија
Број предмета:
Датум:
Место:



Послови поверништва Комесаријата за избеглице

граду Бор у 2015. години било је смештено је 385 расељених лица, на приватном смештају,
претежно ромске националности. У згради намењеној избеглим лицима смештено је 51 лице, а у
баракама ``Грађевинар`` је 6 лица, која воде да ту живе на приватном смештају. Избеглица има 127, а
повратника по реадмисији једна шесточлана породица.
За све наведене категорије послове пружања сваке врсте помоћи обавља повереништво за
избеглице
миграције града Бор и то:
Издавање потврда за дечији додатак, лечење, о месту боравка за родитељски додатак, о избегличком
статусу,- ова врста потврда издаје се на лични захтев
Сагласност за прелазак у друго место – издаје се ради остваривања избегличког или расељеничког
статуса у друго место боравка. . Сагласност се издаје на лични захтев
Решење о укидању статуса избеглог лица – издаје се на лични захтев., на прописаној форми. и
ииздаје га Републички Комесаријат за избеглице и миграције РС
Решења о пружању помоћи ( једнократне помоћи, помоћ у огреву, помоћ у пакетима хране ) –
странка подноси захтев, нема прописане форме. Комисија на основу прописаног тренутно
актуелног Правилника доноси записник и одлуку о одабиру корисника. За једнократну новчану
помоћ издају се решења.
За куповину кућа са окућницом, за набаку грађевинског материјала за ИРЛ и избегла лица,
односно за све врсте помоћи се спроводе конкурсне процедуре на основу тренутно важећих правилника
за доделу помоћи, након чега комисија доноси записник и одлуку о одабиру корисника. Након процедуре
код Републичког Комесаријата за избеглице и миграције потписују се уговори и реализује додела
помоћи.
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Број: 70327/_________
Датум:_____
__2016.године
БОР
О Т В Р Д А ЗА
ДЕЧИЈИ ДОДАТАК
Повереник Комесаријата за избеглице Републике Србије у Бору
потврђује дa______________________________из

______________ има

боравиште у Бору у улици: _______________________ број : _______
општина

БОР .

Избегличка -прогнаничка легитимација брoj: ____________________
Поред горе наведеног лица , у породици живе и следећи чланови
домаћинства:
1._________________________, бр. легитимације ____________________
________________________, бр легитимације ____________________
3._________________________, бр.легитимације ____________________
_______________________, бр. легитимације ____________________
5.________________________, бр. легитимације

___________________

С поштовањем,
ПОВЕРЕНИК
________________________

Верица Павић
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Број: 70327/_________
Датум:_________2016.g.
БОР
ПОТВРДА
ЗА ЛЕЧЕЊЕ ИЗБЕГЛИХ,ПРОГНАНИХ И РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА

Повереник Комесаријата за избеглице Републике Србије у БОРУ сагласан је
дa се овом потврдом може лечити___________________________________, из
__________________ , са боравиштем у улици____________________________
број:____, општина ______________, а досељен/а_________________________
(натив општине )
Избегличка -прогнаничка легитимација брoj:___________________________
Осим горе наведеног лица , сагласан сам да се овом потврдом
могу лечити и следећи чланови његовог домаћинства:
1.______________________________________,
________________________________________

број

легитимације

2.______________________________________,

број
легитимације
_______________________________________

3.______________________________________,

број
легитимације
_______________________________________

4.______________________________________,

број
легитимације
_______________________________________

ПОВЕРЕНИК
_______________________
Верица Павић
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Број: 70327/________
Датум:_____
__2016.године
БОР
ОТВРДА
МЕСТУ БОРАВКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОР
Повереник Комесаријата за избеглице Републике Србије у Бору потврђује
дa __________________________из _______________ има боравиште у
Бору у улици: _________________________ _ број : ______
општина __________ У општини Бор лице борави од _____________ god. и
до _________________није мењало како место тако адресу боравка.
Избегличка -прогнаничка легитимација брoj: _______________________
Поред горе наведеног лица , у породици живе и следећи чланови
домаћинства:
1._________________________, бр. легитимације ____________________
________________________, бр легитимације ____________________
3._________________________, бр.легитимације ____________________
_______________________, бр. легитимације ____________________
5.________________________, бр. легитимације

___________________

ПОВЕРЕНИК
________________________

Верица Павић
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Број: 70327/_________
Датум:________
БОР
ПОТВРДА
Овим се потврђује да је ___________________________ из__________________________
рођена___________________________ године у __________________________________, смештена у
Бору у улици ______________________________ од _______________године. Број легитимације
_________________________ Са њом живе и следећи чланови породице:
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
Породица и даље живи на горе наведеној адреси.
НАПОМЕНА: Потврда се издаје ради остваривања права на родитељски додатак , избеглички
статус и у друге сврхе се не може користити.
ПОВЕРЕ
НИК
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Број: 70327/_________
Датум:________
БОР
САГЛАСНОСТ
ПОВЕРЕНИКУ КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
Повереник Комесаријата за избеглице Републике Србије у Бору
сагласан је дa , ____________________________________, пређе
из
_____________улица_____________________________бр._______
___
oпштина
____________,
пређе
у
место
____________________, улица ________________________, брoj:
____, oпштина ________________.
Број легитимације:____________-______________
Oсим горе наведеног лица , сагласан сам да пређу и доле наведена лица:
1.______________________________________, број
легитимације________________________________
____
2.______________________________________,
број
легитимације ____________________________________
3.______________________________________,
број
легитимације ____________________________________
4.______________________________________,
број
легитимације ____________________________________
______________________________, број легитимације ____________________________________
ПОВЕРЕНИК
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Пример решења
Република Србија
ГРАД БОР
Повереништво за избеглице
миграције
БОР
Градска управа- одељење за привреду и друштвене делатности- Повереништво за избеглице,
решавајући по захтеву __________ из ______КИМ , за пружање једнократне новчане помоћи, на
основу члана 5. став 4. Закона о избеглицама („сл. Гласник РС“ бр. 18/92 и Сл.лист СРЈ“ бр. 42/02,
Одлука СУС и „Сл.гласник РС“ бр.30/10) и члана 12. Уредбе о збрињавању избеглица („Сл.гласник
РС бр. 20/92, 70/93,105/93,8/94,22/94,34/95 и 36/04) и члана Уредбе о начину збрињавања прогнаних
лица ( Сл. Гласник РС“ бр.47/95) и члана 192. Закона о општем управном поступку („Сл. Лист СРЈ“,
бр.33/97 и 31/01) доноси
РЕШЕЊЕ
Одобрава се , ____________ из _________ , са боравиштем у Бору, ул. ______________ , са
бројем
легитимације расељеног лица број 70327/издата у Бору, једнократна новчана помоћ у износу од
_________,00 (
динара) за лечење.
Одобрена средства могу се подићи готовински у служби за финансије града Бор.
бразложење
___________
из ___________КИМ , са боравиштем у Бору, ул.____________
са
бројем
легитимације расељеног лица број 70327/_________издата у Бору, поднела је захтев за исплату
једнократне новчане помоћи у износу од 00,00 динара за лечење.
Разматрајући поднети захтев и приложену документацију, утврђено је да су испуњени услови за
одобравање једнократне новчане помоћи, сагласно члану 2. став Закона о избеглицама па је на основу
наведеног одлучено као у диспозитиву овог Решења.
Правна поука: Против овог решења може се изјавити жалба Градском већу СО Бор у року од 15
дана од дана достављања.
Решење доставити: подносиоцу захтева, Одељењу за финансије и архиви града.

Градоначелника Бор
________________________
____
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Пример решења
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ
БРОЈ : ______________
Београд._________________
Народних Хероја бр. 4
Комесаријату за избеглице Републике Србије , на основу чл. 13.Закона о избеглицама ( " Сл. гласник РС "
бр.18/92, 45/02 и 30/10) и чл.131. ст. 1. тач.1.и 192. Закона о општем управном поступку ( " Сл. гласник
СРЈ"
бр. 33/97.31/01 и „Службени гласник“ РС,бр.30/10) решавајући по захтеву ___
доноси:
РЕШЕЊЕ
1. ПРЕСТАЈЕ статус избеглице _________________ рођен ___.______године, у ________
, Град
___________ са последњим пребивалиштем у месту ______________ ______________ , а сада са
боравиштем . , Град _______БОР________________.
2.Повереник ће приликом уручења решења именованом преузети избегличку легитимацију ,ради
достављања МУП-у,на надлежност.
3. Овим решењем ставља се ван снаге решење Комесаријата за избеглице број:
_________ године.

70327 / _од

Образложење
Решењем Комесаријата за избеглице број__70327/ __од ______ године , ______________
, признат
је сатус избеглице.
Дана_ _____одине именовани је поднео захтев за престанак статуса избеглице ,ради регулисања
пребивалишта и личне карте у Републици Србији.
На основу захтева именованог , донето је решење о престанку статуса избеглице и свих
права,која проистичу из овог својства , у смислу Закона о избеглицама.
Како није било потребе за вођење посебног испитног поступка , о захтеву је решено у
скраћеном поступку, у смислу чл. 131. ЗУП-а.
На основу изнетог , одлучено је као у диспозитиву овог решења.
Странке су одрекле права на жалбу.
Повереник за избеглице
Града_БОР,_________
Бр._70327/ ___________
Датум: ____________
Решење доставити:
странци
-архиви Комесаријата и АОП-у,
поверенику-2.примерка , од којих
он један доставља организационој јединици
организационој јединици МУП-а
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Одељење за привреду и друштвене делатности користи следеће прописе у свом раду:
РЕПУБЛИЧКИ ПРОПИСИ























Закон о општем управном поступку (“Службени лист СРЈ'', број 33/97, 31/01. и ''Сл. гласник РС'', број
30/2010, 18/2016)
Правилник о обрасцима аката у управном поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 8/99 и 9/99)
Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник РС''129/07 и 83/2014-др.закон)
Закон о удружењима („Сл. гласник РС“ бр. 51/2009 i 99/2011 – др.закони)
Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање
програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл.гласник РС“ бр. 8/2012, 94/2013 i
93/2015)
Закон о улагањима („Сл. гласник РС“ бр.89/15)
Правилник о стандардима повољног пословног окружења у јединицама локалне самоуправе („Сл.
гласник РС бр. 33/2016)
Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016)
Закон о заштити ваздуха („Сл.гласник РС“ бр.36/09)
Закон о заштити животне средине („Сл.гласник РС“бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009-др.закон, 72/2009др.закон, 43/2011-одлука УС и 14/2016)
Закон о рударству и геолошким истраживањима(„Сл.гласник РС“ бр 101/2015) и
Закон о хемикалијама („Службени гласник РС”, број 36/09, 88/2010, 92/2011, 93/2012, 25/2015)
Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 )
Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег
програма пословања јавних предузећа ( „Службени гласник Републике Србије“ број 36/16)
Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других
сталних примања код корисника јавних ("Сл. гласник РС", бр. 116/2014)
Закон о буџетском систему ("Службени гласник РС“, бр.54/2009, 73/2010, 101/2010 101/2011)
93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015)
Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима ("Службени гласник
РС“ , бр.27/14)
Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011)
Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Сл. гласник РС", бр.
68/2015)
Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање
код корисника јавних ("Сл. гласник РС", бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и
59/2015)
Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, број 62/2006, 65/2008-др. закон,
41/2009 и 112/2015)
Правилник о подстицајима у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда
квалитета кроз подршку у примарну производњу биљних култура („Службени гласник РС“, број
38/2016)
Закон о водама („Службени гласник РС“, број 30/2010 и 93/2012)
Закон о ванредним ситуацијама ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 92/2011 и 93/2012)
Закон о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. гласник РС", бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011,
32/2013 - одлука УС и 55/2014)
Закон о јавним путевима ("Сл. гласник РС", бр. 101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 и 104/2013)
Закон о превозу у друмском саобраћају ("Сл. гласник РС", бр. 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005,
62/2006, 31/2011 и 68/2015 - др. закони)
Закон о превозу путника у друмском саобраћају ("Сл. гласник РС", бр. 68/2015)
Закон о повластицама о унутрашњем путничком саобраћају инвалидних лица („Сл. гласник РС“, бр.
22/93, 25/93- исправка и 101/05- др. закон )
Закон о туризму („Сл.гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 – др.закон, 93/2012 и 84/2015

249

























Правилник о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај („Сл.гласник РС“
бр.41/10,103/2010 и 99/2012)
Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре ("Сл. гласник РС", бр. 99/2011 и
83/2014)
Закон о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и
5/2015)
Закон о ученичком и студентском стандарду ("Сл. гласник РС", br. 18/2010)
Закон о јавним службама (''Службени гласник РС'', бр. 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 81/05 – испр.
др. закона, 83/05 – испр. др. закона и 83/14 – др. закон)
Закон о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.72/09, 52/11,
55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15)
Закон о основном образовању и васпитању (''Службени гласник РС'', бр.55/13)
Закон о средњем образовању и васпитању (''Службени гласник РС'', бр.55/13)
Закон о предшколском васпитању и образовању (''Службени гласник РС'', бр.18/10)
Правилник о ближим условима за остваривање припремног предшколског програма ("Сл. гласник
РС - Просветни гласник", бр. 5/2012)
Правилник о мерилима за утврђивање економске цене програма васпитања и образовања у
предшколским установама (''Службени гласник РС'', бр. 146/2014)
Уредба о критеријумима за доношење акта о мрежи предшколских установа и акта о мрежи
основних школа (''Службени гласник РС'', бр.80/2010)
Закон о култури (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.)
Закон о спорту (''Службени гласник РС'', бр.10/16)
Закон о финансијској подршци породици са децом (''Службени гласник РС''16/02, 115/05 и 107/09)
Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са
децом („Службени гласник РС“ бр. 29/2002, 80/2004, 123/2004, 17/2006, 107/2006, 51/2010,
73/2010 i 27/2011 – одлука УС)
Правилник о начину и поступку преноса средстава за исплату накнаде зараде запосленима за
време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне
неге детета
("Сл. гласник РС", бр. 30/2002)
Правилник о условима, поступку и начину остваривања права на одсуство са рада ради посебне
неге детета("Сл. гласник РС", бр. 1/2002)
Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца ("Сл. лист СРЈ", бр.
24/98, 29/98 - испр. и 25/2000 - одлука СУС и "Сл. гласник РС", бр. 101/2005 - др. закон и
111/2009 - др. закон)
Закон о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица ("Сл. гласник СРС", бр.
54/89 и "Сл. гласник РС", бр. 137/2004 и 69/2012 - одлука УС)
Закон о правима цивилних инвалида рата ("Сл. гласник РС", бр. 52/96)
Правилник о борачком додатку ("Сл. лист СРЈ", бр. 37/98 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна
повеља)
Правилник о утврђивању процента војног инвалидитета ("Сл. лист СРЈ", бр. 37/98 и "Сл. лист
СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља)
Правилник о ортопедским помагалима војних инвалида ("Сл. гласник РС", бр. 45/2009 и 24/2016)
Правилник о раду лекарских комисија у поступку за остваривање права по закону о основним
правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца ("Сл. лист СРЈ", бр. 37/98 И "Сл. лист
СЦГ", БР. 1/2003 - Уставна повеља)
Правилник о јединственој евиденцији података о корисницима права у области борачкоинвалидске заштите ("Сл. гласник РС", бр. 54/2008)
Правилник о начину исплате новчаних примања прописаних законом о основним правима бораца,
војних инвалида и породица палих бораца ("Сл. лист СРЈ", бр. 37/98 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003
- Уставна повеља)
Закон о пореском поступку и пореској администрацији (Сл. гласник РС`` бр. 80/2002, 84/2002 испр., 23/2003 - испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – др.закон, 62/2006 - др.закон, 63/2006 –
испр.
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др.закон, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - др.закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - испр., 93/2012, 47/2013 i
108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - аутентично тумачење, 112/2015 i 15/2016)
Закон о порезу на доходак грађана ("Сл. гласник РС", бр. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - др. закон,
135/2004, 62/2006, 65/2006 - испр., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - одлука УС, 7/2012
- усклађени дин. изн., 93/2012, 114/2012 - одлука УС, 8/2013 - усклађени дин. изн., 47/2013 и
48/2013 испр. 108/2013 и 6/2014 - усклађени дин. изн., 57/2014, 68/2014 - др. закон, 5/2015 - усклађени
дин. изн., 112/2015 и 5/2016 - усклађени дин. изн.)
Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Сл. гласник РС", бр. 84/2004, 61/2005,
62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - усклађени дин. изн., 8/2013 - усклађени дин. изн.,
47/2013
и 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 57/2014, 68/2014 - др. закон, 5/2015 - усклађени дин.
изн., 112/2015 и 5/2016 - усклађени дин. изн.)
Правилник о пореској пријави за порез по одбитку ("Сл. гласник РС", 74/2013 и 118/2013, 66/2014,
71/2014 - испр. и 14/2016)
Закон о пензијском и инвалидском осигурању ("Сл. гласник РС", бр. 34/2003, 64/2004 - одлука
УСРС,
84/2004 - др. закон, 85/2005, 101/2005 - др. закон, 63/2006 - одлука УСРС, 5/2009, 107/2009,
101/2010, 93/2012, 62/2013 и 108/2013, 75/2014 и 142/2014)
Закон о платном промету ("Сл. лист СРЈ", бр. 3/2002 и 5/2003 и "Сл. гласник РС", бр. 43/2004,
62/2006, 111/2009 - др. закон и 31/2011 и 139/2014 – др.закон)
Закон о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014)
Закон о здравственој заштити ("Сл. гласник РС", бр. 107/2005, 72/2009 - др. закон, 88/2010 и
99/2010,
57/2011, 119/2012, 45/2013 – др. закон, 93/2014, 96/2015 и 106/2015)
Закон о социјалној заштити ("Сл. гласник РС", бр. 24/2011)
Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите ("Сл. гласник
РС", бр. 42/2013)
Закон о социјалном становању ("Сл. гласник РС", бр.72/2009)
Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 33/06 и
13/2016)
Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику („Сл.
гласник РС“, бр 63/10)
Закон о енергетици („Службени гласник РС“, број 145/14)
Уредба о енергетски угроженом купцу („Службени гласник РС“, број 113/15)
Закон о избеглицама ("Сл. гласник РС", бр. 18/92, "Сл. лист СРЈ", бр. 42/2002 - одлука СУС и "Сл.
гласник РС", бр. 30/2010)
Закон о управљању миграцијама ("Сл. гласник РС", бр. 107/2012)
Уредба о збрињавању избеглица ("Сл. гласник РС", бр. 20/92, 70/93, 105/93, 8/94, 22/94, 34/95 и
36/2004)
Уредба о ближим условима и мерилима за утврђивање реда првенства за решавање стамбених
потреба избеглица Уредба ("Сл. гласник РС", бр. 58/2011)
Закон о азилу ("Сл. гласник РС", бр.109/2007)
Закон о заштити података о личности ("Сл. гласник РС", бр. 97/2008, 104/2009 - др. закон, 68/2012
- одлука УС и 107/2012)
Закон о слободном приступу информација од јавног значаја („Сл. гласник РС“, бр. 120/04, 54/07,
104/09 36/10)
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ГРАДСКИ ПРОПИСИ

























Статут Града Бор („Службени лист града Бор“ бр.06/15- пречишћен текст)
Одлука о организацији Градске управе града Бор („Сл. лист града Бор“ бр.13/08, 14/08, 9/09, 21/10 и
30/14)
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи Бор („Сл. лист
града Бор“06/2016)
 Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у јавном сектору града Бор за 2015.
годину („Сл. лист града Бор“ 27/2015),
Одлука о праву на бесплатан превоз на градским и приградским линијама на подручју града Бор
(„Сл. лист града Бор“ 16/13)
Одлука о превозу путника на градским и приградским линијама на територији града Бор („Сл. лист
града Бор“ 30/14)
Одлука о одређивању аутобуских стајалишта у линијском саобраћају на територији града Бор („Сл.
лист града Бор“, бр. 11/12 и 30/14)
Одлука о ауто – такси превозу путника („Сл. лист града Бор“, бр. 30/14, 13/15 и 27/15)
Решење о утврђивању цене у оквиру такси тарифе на територији града Бор („Сл. лист града Бор“
1/16)
Решење о давању сагласности на цене јавног превоза путника ДОО“Бортравел“Бор на градским и
приградским линијама на подручју града Бор („Сл. лист града Бор“ 32/14)
Петогодишњи план потреба за такси превозом за период 2015-2019. године („Сл. лист града Бор“
32/14)
Решење о оснивању Савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији града Бор ((„Сл. лист
града Бор“ 21/10, 4/11, 23/14 и 5/15)
Пословник о раду Савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији града Бор („Сл. лист
града Бор“ 22/14)
Решење о техничком регулисању саобраћаја на територији града Бор („Сл. лист града Бор“, бр. 16/12
и 12/13)
Одлука о критеријумима за категоризацију и категоризацију градских путева и улица на територији
града Бор („Сл. лист града Бор“, бр. 13/12)
Одлука о комуналним делатностима („Сл. лист Град“, бр. 13/02, 22/02, 14/03, 9/04, 15/04, 15/05 и „Сл.
гласник Град“, бр. 10/07, 15/07 и „Сл. лист града Бор“, бр. 20/10, 9/11, 4/12 и 7/13 и 30/14)
Одлука о општинским административним таксама („Сл. лист града Бор“ бр. 27/06, 1/08 14/08 и 13/11)
Одлука о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета града Бор за финансирање и
суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса („Сл. лист града Бор“ бр.3/15)
Одлука о оснивању буџетског Фонда за финансирање развоја пољопривреде („Сл. лист града Бор“,
број 4/11)
 Програм подршке за спровођење пољопривредне политике града Бор у 2016.години („Службени
лист града Бор“, број 3/2016)
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Града Бор за
2016.годину („Службени лист града Бор“, број 05/2016)
Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији града Бор(„Службени лист
града Бор“, број 4/2012)
Одлука о одређивању руковаоца и заменика руковаоца планом одбране Града Бор од
18.05.2016.године
Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом („Службени лист града Бор“ бр. 16/13
и 27/15)
Тарифни систем за обрачун топлотне енергије за тарифне купце („Службени лист града Бор“ бр.
16/13 и 27/15)
Одлука о управљању комуналним отпадом, одржавању чистоће и зелених површина („Службени
лист града Бор“ бр.30/14 и 13/15)
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Одлука о оснивању буџетског фонда за заштиту животне средине града Бор ("Сл.лист града Бор"
бр.
5/2010)
Одлука о финансирању целодневног боравка трећег детета (``Сл. лист Град`` бр.25/2006)
Одлука о оснивању буџетског Фонда за популациону политику (``Сл.лист града Бор`` бр.10/13пречишћен текст, 14/13-испр.,20/13 и 21/14)
Решење о финансирању бесплатне и регресиране ђачке ужине бр.401-181/2015 III-01 од
09.03.2015. године
Решење о именовању председника и чланова Комисије за вантелесну оплодњу бр.401-735/2011III од 19.10.2011. године
Решење о образовању интерресорне Комисије за додатну образовну, здравствену и социјалну
подршку детету и ученику бр.560-24/2010- III од 07.10.2010. године
Одлука о одређивању подручја основних школа у насељеном месту Бор (``Сл.лист града
Бор``
бр.20/2013)
Одлука о мрежи основних школа на територији града Бор (``Сл.лист града Бор`` бр.3/2013)
Одлука о мрежи предшколских установа на територији града Бор (``Сл.лист града Бор`` 9/2011 и
11/2012)
Одлука о утврђивању висине цене услуга у Предшколској установи ``Бамби`` Бор (``Сл.лист града
Бор`` бр.3/15, 9/16 и 12/16)
Одлука о стипендирању студената и награђивању ученика града Бор (``Сл.лист града Бор``
бр.9/15)
Решење о именовању председника и чланова Комисије за стипендирање и награђивање (``Сл.лист
града Бор“ бр.27/14)
Одлукa о суфинансирању потреба и интереса грађана у области спорта у граду Бор (''Службени
лист града Бор'', бр.6/11, 13/12, 2/14 и 3/15)
Правилник о категоризацији спортских удружења (клубова) из области такмичарског спорта града
Бор (''Службени лист града Бор'', бр.4/16)
Правилник о условима, критеријумима, начину и поступку суфинансирања у области спорта града
Бор (''Службени лист града Бор'', бр.4/16)
Одлука надокнади трошкова смештаја ученицима са сметњама у развоју (``Сл.лист града
Бор``
бр.24/2015)
Одлука о социјалној заштити (``Сл.лист града Бор`` бр.13/2011 и 3/15)
Правилник о нормативима и стандардима за обављање послова Службе помоћи у кући,
критеријумима и мерилима за утврђивање цена услуга и учешћу корисника и њихових сродника
у трошковима помоћи у кући (``Сл.лист града Бор`` бр.5/2015)
Правилник о начину и условима пружања услуге ``Дневни боравак за децу са сметњама у развоју
(``Сл.лист града Бор`` бр.5/2015)
Решење о образовању Савета за здравље града Бор (``Сл.лист града Бор`` бр.19/2013 и 2/2014)
Пословник о раду Савета за здравље (``Сл.лист града Бор`` бр.18/2014)
Решење о образовању Савета за миграције број: 561-68/2015- II-01 од 08.09.2015.
Стратешки план за социјалну политику града Бор 2013-2018. године (``Сл.лист града Бор``
бр
22/2013)
Локални план управљања отпадом за територију града Бор 2010-2020. године (``Сл.лист града
Бор``
2/2011)
ЛЕАП – Локални еколошки акциони план 2013-2022 године (``Сл.лист града Бор``бр.21/2013)
ЛАПЗ – Локални акциони план запошљавања 2016. (``Сл.лист града Бор`` бр.3/2016)
Локални акциони план за унапређење становања Рома града Бор 2013-2017. године (``Сл.лист
града Бор`` бр.20/2013)
Локални акциони план за унапређење запошљавања Рома града Бор 2013-2017. године (``Сл.лист
града Бор`` бр.20/2013)
Локални акциони план за унапређење здравства Рома града Бор 2013-2017 године (``Сл.лист града
Бор`` бр.20/2013)
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Локални Акциони план за решавање питања избеглица, интерно расељених лица и повратника по
реадмисији у граду Бор 2013-2017. године (``Сл.лист града Бор`` бр.15/2012)
Стратегија локалног одрживог развоја града Бор 2011-2021. године (``Сл.лист града Бор``
бр.10/13)
Стамбена стратегија града Бор 2015-2025. године (``Сл.лист града Бор`` бр.24/2015)
Програм развоја спорта града Бор 2015-2018. године (``Сл.лист града Бор`` бр.3/2016)
Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за
подручје територије града Бор у 2016. години (``Сл.лист града Бор``бр.3/2016)
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ПРИМЕРИ ЗАХТЕВА И ПОСТУПАЊА ИНСПЕКЦИЈА
Поступак покреће надлежни орган инспекције по службеној дужности, по захтеву надзираног
субјекта или по захтеву другог лица коме је посебним законом признато својство странке, а сам поступак
је покренут када инспектор уручи (предочи) налог или изврши ма коју радњу ради вођења поступка.
Форма писаног захтева дата је на обрасцу 1.
Инспектор излази на лице места и утврђује чињенично стање, и ако се утврди да постоји кршење
закона или одлука доноси решење са налогом мера и роком до кога се наложене мере морају у
потпуности извршити – решење образац 2.1. – 2.4.
случају да странка не поступи по решењу доноси се закључак о администра- тивном извршењу
–
образац 3.
Примери поступања саобраћајне инспекције приказани су на обрасцима 4.1. - 4.3.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Бор
Градска управа Бор
Одељење за инспекцијске послове
-Комунална инспекцијаул. Николе Пашића бр. 14. Бор
Број: 355-_____/____-III-06
Бор, ______________. Године
Комунални инспектор Градске управе у Бору, у поступку контроле над применом прописа из
области комуналних делатности, а на основу члана ____ став__ тачка___ и члана___ Закона о
комуналним делатностима („Сл. гласник РС”, бр. 88/2011), члана ____ Одлуке о комуналним
делатностима („Сл. лист Град”, бр. 13/02, 22/02, 14/03, 9/04, 15/04,10/07, 15/07, ''Сл.лист града Бор'', бр.
20/10, 9/11, 4/12, 7/13 и 30/14)
члана 2. Закона о инспекцијском надзору (''Службени лист РС'', бр. 36/2015члана _____. Закона о
општем управном поступку („Сл. лист СРЈ”,бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени лист РС'', бр. 30/2010), доноси
РЕШЕЊЕ
НАЛАЖЕ СЕ ________________, са станом у ул.____________________ власнику
___________________, да уклони _______________________________________________ РОК за
извршење наложених мера је_____ дана од дана пријема решења. Уколико у остављеном року
именовани не поступи по овом решењу Орган ће спровести принудно извршење о трошку власника –
извршеника.
Образложење
Комунални инспектор Градске управе у Бору, у поступку контроле, а која се односи на
_______________________,
је
дана
_______________
године,
утврдио
је
да
је
_____________________,
_____________________,
власник____________,
заузео
део
јавне
површине
у
улици________________________
тако
што
је
поставио____________________________________________________________________, што је и
констатовао
записником
на
лицу
места.
Том
приликом
је
утврђено
да_________________________________, није имало/а код себе прописно издато одобрења за заузимање
јавне површине издато од стране Градске управе Бор. Провером код органа надлежног за издавање
одобрења за заузеће јавних површина, утврђено је да за објекат _______________________________ није
издато такво одобрење.
Чланом ______ Одлуке о комуналним делатностима („Сл. лист Град”, бр. 13/02, 22/02, 14/03,
9/04, 15/04,10/07, 15/07, ''Сл.лист града Бор'', бр. 20/10, 9/11, 4/12, 7/13 и 30/14) и члана _прописано је да
одобрење за заузеће јавне површинеиздаје Градска управа Бор, и такође је прописано шта све треба да
садржи захтев за заузећем јавне површине. Уколико се не поступи по овом решењу Орган ће спровести
принудно извршење о трошку извршеника према члану_____. Одлуке о комуналним делатностима („Сл.
Лист Град”, бр. 13/02, 22/02, 14/03, 9/04, 15/04,10/07 и 15/07, ''Сл.лист града Бор'', бр. 20/10, 9/11, 4/12,
7/13 и 30/14).
На основу напред изложеног, одлучено је као у диспозитиву Решења.
Правна поука: Против овог Решења може се изјавити жалба Градском већу Бор у року од 15
дана од дана пријема, а преко ове Инспекције, са административном таксом од_________ динара, на
рачун бр. 840-742251843-73, позив на бр. 97 17-027, Буџету града Бор.
Достављено: - именованом,
архиви града Бор
Поступак водио
____________________
Комунални инспектор
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БОР
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за инспекцијске послове
- Инспекција за заштиту животне срединеБрој: 501-_____/___-III-06
Датум:
БОР

УВОД
садржај – назив органа који доноси решење, пропис о надлежности тог органа, име странке и и
кратко означење предмета поступка
РЕШЕЊЕ
ДИСПОЗИТИВ
садржај – решава се о предмету поступка у целини , одређује се рок у коме се наложена радња мора
извршити, када је прописано да жалба не одлаже извршење решења, то мора бити наведено у
диспозитиву
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
садржај – захтеви странке, утврђено чињенично стање, разлози који су били одлучни при оцени доказа,
разлози због којих није уважен неки од захтева странке правни прописи и разлози који упућују на
решавање какво је дато у диспозитиву, ако жалба не одлаже извршење решења, позивање на пропис који
то предвиђа
УПУТСТВО О ПРАВНОМ ЛЕКУ: садржај – могућност изјаве жалбе на решење, коме се изјављује
жалба, у ком року у колико примерака и са коликом таксом, могућност покретања управног спора, ком
суду, у ком року и у колико примерака се подноси тужба

М.П.

ПОТПИС
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БОР
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за инспекцијске послове
- грађевинска инспекцијаБрој: 354-_____/___-III-06
Датум:
БОР

УВОД
садржај – назив органа који доноси решење, пропис о надлежности тог органа, име странке и и
кратко означење предмета поступка
РЕШЕЊЕ
ДИСПОЗИТИВ
садржај – решава се о предмету поступка у целини , одређује се рок у коме се наложена радња мора
извршити, када је прописано да жалба не одлаже извршење решења, то мора бити наведено у
диспозитиву
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
садржај – захтеви странке, утврђено чињенично стање, разлози који су били одлучни при оцени доказа,
разлози због којих није уважен неки од захтева странке правни прописи и разлози који упућују на
решавање какво је дато у диспозитиву, ако жалба не одлаже извршење решења, позивање на пропис који
то предвиђа
УПУТСТВО О ПРАВНОМ ЛЕКУ: садржај – могућност изјаве жалбе на решење, коме се изјављује
жалба, у ком року у колико примерака и са коликом таксом, могућност покретања управног спора, ком
суду, у ком року и у колико примерака се подноси тужба

М.П.

ПОТПИС
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ГРАД БОР
Градска управа – Одељење за инспекцијске послове
Саобраћајна инспекција
Предмет: Захтев за утврђивање испуњености услова за обављање ауто такси превоза
Молим вас да утврдите испуњеност услова за обављање ауто такси превоза лица путничким возилом
марке _______________________, типа _______________________, регистарске ознаке број
_______________.
прилогу захтева подносим:
1. Фотокопију личне карте;
2. фотокопију саобраћајне дозволе (доказ о власништву возила);
3. фотокопију возачке дозволе (доказ о поседовању права управљања возилом категорије Б – пет година
поседовања исте);
4. фотокопија атеста за плински уређај (за возило које има плински уређај уколико уградња истог није
потврђена у саобраћајној дозволи);
5. доказ о испуњености стандарда EURO 3;
6. фотокопија потврде о баждарењу таксиметра;
7. фотокопија контролног картона противпожарног апарата;
8. доказ о обавезном осигурању путника у јавном превозу од последица несрећног случаја;
9. фотокопија решења саобраћајне инспекције о испуњености услова за обављање ауто такси превоза
лица; 10. фотокопија решења Агенције за привредне регистре о упису у регистар привредних субјеката
(са уписаном шифром претежне делатности ауто такси превоза);
11. доказ о извршеној уплати Градске административне таксе на износ од 600,00 динара на жиро рачун
број 840-742251843-73, ниво уплате 1, припадност 1, шифра плаћања 33, сврха уплате: издавање решења,
прималац: Буџет Града Бор, позив на број: 97 17-027. Напомена: ако се плаћа готовински шифра плаћања
1 (33), ако се плаћа преко жиро рачуна, шифра плаћања 2 (33);
12. доказ о извршеној уплати Градске административне таксе на износ од 50,00 динара на жиро рачун
број 840-742251843-73, шифра плаћања 33, сврха уплате: трошкови подношења захтева, прималац: Буџет
Града Бор, позив на број 97 17-027.

Подносиоц захтева
___________________________________________________________
(име и презиме – односно пословно име привредног друштва)
___________________________________________________________
(адреса подносиоца захтева – односно седиште привредног друштва)
___________________________________________________________
(бр. л.к. СУП – односно матични број привредног друштва)
___________________________________________________________
(контакт телефон)
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Бор
Градска управа Бор
Одељење за инспекцијске послове
-Саобраћајна инспекцијаул. Николе Пашића бр. 14. Бор
Тел.: 030/425-080
Број: 344-___/201_-III/06
Бор, __.__.201_. године

Саобраћајни инспектор Одељења за инспекцијске послове, Градске управе Бор ____________________,
решавајући по захтеву ____________________________, ул. _____________________ заведен под бројем
344-___/201_-III/06, дана __.__.201_. године, на основу члана 192. Закона о општем управном поступку
(„Сл. лист СРЈ”, бр. 33/97, 31/01 и „Службени гласник РС“,бр. 31/2010) и члана 7. Закона о превозу у
друмском саобраћају („Сл. гласник РС”, бр. 46/95, 66/2001, 61/05,91/05, 62/06, 31/2011, 68/2015 и други
закони) и члана
Одлуке о ауто-такси превозу путника („Сл. Лист града Бор”, бр. 30/2014, 13/2015 и 27/2015), доноси
РЕШЕЊЕ
Утврђује се да путничко возило марке „_____________” типa „_________”, рег. ознаке
„____________”, којим ________________ из Бора, ул. ________________________ намерава
обављање тражене делатности, испуњава услове за обављање јавног ванлинијског превоза, ауто
такси превоза путника, шифре делатности 4932.
Решење важи годину дана, односно до __.__.201__. године.
Образложење
На
основу
поднетог
захтева
бр.
344-___/201_-III/06
од
__.__.201_.
године________________________
из Бора, ул. __________________ извршен је дана __.__.201_. године преглед путничког возила
марке
„_______________________” типa „______________”, рег. ознаке„_________”, ради
утврђивања
испуњености услова за обављање ауто-такси превоза путника предметним возилом и у
присуству
подносиоца захтева на лицу места утврђено и записнички констатовано у записнику бр. 344-___/201_III/06
од __.__.201_. године:
__________________________________________________________________________________________
___
__________________________________________________________________________________________
___
__________________________________________________________________________________________
___
__________________________________________________________________________________________
___
__________________________________________________________________________________________
___
_________________________________
Записником бр. 344-___/201_-III/06 од __.__.201_. године утврђено је да су испуњени услови за
обављање ауто-такси превоза путника у смислу члана 7. Закона о превозу у друмском саобраћају („Сл.
гласник РС”, бр. 46/95, 66/2001, 61/05, 91/05, 62/06, 31/2011 и 68/2015) и чл. 35. Одлуке о ауто-такси
превозу путника („Сл. Лист града Бор”, бр. 30/2014, 13/2015 и 27/2015).
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Сачињени записник на лицу места бр. 344-___/201_-III/06 од __.__.201_. године је саставни део
овог решења.
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На основу претходно утврђеног чињеничног стања, уважавајући све релевантне чињнице,
одлученоје као у диспозитиву Решења.
Правна поука: Против овог Решења може се изјавити жалба Градском већу Бор у року од 15
дана од дана пријема, а преко ове Инспекције, са административном таксом од 80,00 динара, на рачун бр.
840-742251843-73, позив на бр. 97 17-027 Буџету града Бор.
Достављено: - Подносиоцу захтева,
архиви града Бор.
Саобраћајни инспектор
____________________________
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НОВИ ЗАПИСНИК
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БОР
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за инспекцијске послове
- Просветна инспекција Број: 614-_____/___-III-06
Датум:
БОР
УВОД
садржај – назив органа који доноси решење, пропис о надлежности тог органа, име странке и и
кратко означење предмета поступка
РЕШЕЊЕ
ДИСПОЗИТИВ
садржај – решава се о предмету поступка у целини , одређује се рок у коме се наложена радња мора
извршити, када је прописано да жалба не одлаже извршење решења, то мора бити наведено у
диспозитиву
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
садржај – захтеви странке, утврђено чињенично стање, разлози који су били одлучни при оцени
доказа, разлози због којих није уважен неки од захтева странке правни прописи и разлози који упућују на
решавање какво је дато у диспозитиву, ако жалба не одлаже извршење решења, позивање на пропис који
то предвиђа
УПУТСТВО О ПРАВНОМ ЛЕКУ: садржај – могућност изјаве жалбе на решење, коме се
изјављује жалба, у ком року у колико примерака и са коликом таксом, могућност покретања управног
спора, ком суду, у ком року и у колико примерака се подноси тужба.

М.П.

ПОТПИС

263

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Бор
Градска управа Бор
Одељење за инспекцијске послове
ул. Николе Пашића бр. 14. Бор
Тел.: 030/425-080
Број: ____-__/_-III-06
Бор, _._.201_. године
_._.
Начелник Одељења за инспекцијске послове Градске управе Бор, по службеној
дужности, на основу чланова: 261., 264., 266. став 1., 268., 269. и члана 275. Закона о
општем управном поступку („Сл. лист СРЈ”, бр.33/97, 31/01 и 30/10), доноси
АКЉУЧАК
ДОЗВОЛИ ИЗВРШЕЊА
Дозвољава се административно извршење извршног Решења комуналног инспектора
број:
_______, од _____. године а које се односи на уклањање:
______________________________________________________________________________
Извршење ће се спровести дана __.201_. године, са почетком у ___ часова те је извршеник дужан
да
заказано време буде на лицу места ради омогућавања несметаног приступа објекту и преузимања
својих ствари.
Извршење ће спровести ____________________ под надзором Одсека за уклаљаљае бесправних
објеката и друга извршења Градске управе Бор.
Извршење се спроводи о трошку извршеника – ____________, из Бора, на шта је именовани
Решењем упозорена.
Жалба на Закључак не одлаже његово извршење.
Образложење
Решењем комуналног инспектора, број ________ од ___________. године, наложено је
______________ из Бора да у року од 15 дана од дана достављања решења изврши уклањање
___________ који се налази на локацијском месту бр. __ из Плана локација за мање монтажне објекте на
јавним површинама у Бору, односно у улици код броја __. обзиром да је исти постављен на локацијском
месту супротно одредбама Одлуке о постављању мањих монтажних објеката (''Службени лист Града
Бор'', бр.18/2014).
Како __________ није поступио по решењу број _______ у предвиђеном року, решење је постало
извршно истеком рока у коме је старанка требало да поступи а у складу са чланом 261. став 5. Закона о
општем управном поступку, те овај орган доноси Закључак о дозволи извршења решења број
_______________________ у складу са чланом 268. став 1. поменутог Закона.
Принудно уклањање извршиће ______________________, коме је Уговором поверено вршење
послова уклањања бесправно постављених монтажних и помоћних објеката.
Приликом предузимања активности које се тичу извршења предметног решења, мора се пазити
на сигурност пролазника и суседних објеката.
Након уклањања објекта мора се извршити уређење земљишта и одвоз грађевинског и/или
осталог
отпада.
Против овог закључка дозвољена је жалба по чл. 268. став 1. Закона о општем управном поступку
која се може односити само на извршење по члану 270. став 1. Закона о општем управном поступку.
Жалба
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може се изјавити Градском већу града Бор у року од 15 дана од дана пријема истог, а преко овог Органа,
са таксом од 80,00 динара на рачун бр. 840-742251843-73, прималац Буџет града Бор, позив на број. 97
17-027.
Жалба не одлаже започето извршење по члану 270. став 2. Закона о општем управном поступку.
Закључак доставити:
Шеф Одсека за уклањање
Начелник Одељења
бесправних објеката
________________________________________________________
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ПРЕГЛЕД
ПОДАТАКА
О
ПРУЖЕНИМ
УСЛУГАМА I ОДЕЉЕЊE ЗА ФИНАНСИЈЕ
Одељење за финансије, према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних
места у Градској управи Бор („Службени лист града Бор“, број 4/16), у циљу ефикасног обављања, а у
зависности од врсте и сложености посла организовано је у два одсека до марта 2016. године, и то:
Одсек за трезор, рачуновдство и финансијску оперативу,
Одсек за буџет.
У Одсеку за трезор, рачуновдство и финансијску оперативу организоване су две групе:
Група за послове трезора,
Група за послове финансијске оперативе директних и индиректних корисника.
Ступањем на снагу Правилнику о измени Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места у Градској управи Бор („Службени лист града Бор“, број 6/16), Одељење
за финансије ради организовано у два одсека, од маја 2016. године, и то:
Одсек за трезор, рачуноводство и финансијску оперативу,
Одсек за буџет.
У оквиру Одсека за трезор, рачуноводство и финансијску оперативу организује се:
Група за послове трезора.
Током 2016. године у Одељењу се број запослених мењао због породиљском одсуству, боловања,
годишњих одмора, одласка и доласка запослених у Одељење, и то:
у месецу јануару Одељење ради са 16 запослених;
у месецу фебруару Одељење ради са 15 запослених, један запослени је отишао из Одељења;
у месецу марту и априлу Одељење ради са 15 запослених;
 у месецу мају Одељење ради са 14 запослених (једна запослена је на породиљском одсуству);
у јуну Одељење ради са 12 запослених ( две запослене су на породиљском одсуству и једна запослена
на дужем боловању);

од јула до новембра Одељење ради са 11 запослених ( две запослене су на породиљском одсуству и
две запослене на дужем боловању);

у децембру месецу Одељење добија два запослена из Јавног предузећа „Дирекције за изградњу Бора“
у Бору, због донете Одлуке о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа „Дирекције за
изградњу Бора“ у Бору („Службеном листу града Бор“,број 17/2016) и укупно има 17 запослених,
а од тога су две запослене на породиљском одсуству и две запослене на дужем боловању, а у
Одељењу ради 13 запослених.

Одељење од 17 запослених има 11 на неодређено и 6 на одређено време.
По квалификацијиној структури Одељење има 7 запослених са високум стручном спремом, 2
запослена са вишом стручном спремом и 8 запослених са средњом стручном спремом.
Подела на поменуте одсеке у одељењу извршена је у циљу ефикасног обављања, а у зависности
од врсте и сложености послова које врши Одсек за трезор, рачуноводство и финансијску оперативу где
се организују две групе ради одвајања послова трезора и послова који су законом дефинисани искључиво
као послови финансијске оперативе директних и индиректних корисника. Као и Одсек за буџет обавља
послове који су законом дефинисани.
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Начелник Одељења















Начелник Одељења:
руководи радом одељења, oрганизује, обједињава и усмерава рад одељења;
благовремено, законито и ефикасно обављање послова из делокруга одељења за које по Закону о
буџетском систему може да буде одговоран;
стара се о правилном распореду послова, пуној запослености и испуњавању радних обавеза
запослених;
пружа потребну стручну помоћ запосленима и врши најсложеније послове из делокруга одељења;
доноси и потписује акта из делокруга одељења;
предлаже начелнику Градске управе лице за руководиоце одсека и распоређивање извршилаца у
Одељењу;
врши пријем странака и проверава жалбе на рад радника Одељења;
подноси захтев начелнику Градске управе за покретање дисциплинског поступка против радника
Одељења;
предлаже распоред коришћења годишњег одмора, плаћеног и неплаћеног одсуства радника
Одељења;
подноси извештаје о раду Одељења;
припрема и доноси упутства за припрему финансијских планова-прописивање поступака и динамике
за њихово доношење, директним и индиректним корисницима а у складу са Законом о буџетском
систему;
припрема нацрт одлуке о буџету града и нацрте других градских прописа из области локалних
финансија као и припрема предлоге и коначне акте из области органа управе надлежног за
финансије;
управља консолидованим рачуном трезора града;
по наредби наредбодавца за коришћење средстава буџета града Бор располаже средствима буџета
града, односно консолидованог рачуна трезора града;
припрема предлог коришћења средстава текуће и сталне буџетске резерве;
припремa консолидовани годишњи извештај Градске управе;
одговорно је лице за израду завршног рачуна буџета града;
испред службе трезора, одобрава плаћања по захтевима за плаћање и трансфер који достављају сви
буџетски корисници, збирног налога захтева за плаћање и трансфер који достављају сви буџетски
корисници и захтева за исплату плата, додатака и накнада запослених који достављају сви
буџетски корисници, односно све захтеве који су у складу са Упутством о раду трезора града Бор
и Кварталним планом извршења корисника.

11.1. Документа, подаци, евиденције и акти које се усклађују са законским прописима,
правилницима и интерним актима






Врши се пријем, контрола, завођење и по потреби састављање рачуноводствено-књиговодствених
исправа које обезбеђују податке о свим потраживањима од купаца као и о створеним обавезама;
Вођење и закључивање пословних књига које обухватају евиденцију о финансијским трансакцијама
корисника буџетских средстава, укључујући стање и промене на имовини, потраживањима,
обавезама, изворима финансирања, расходима, издацима, приходима и примањима;
Вођење помоћне књиге основних средстава, спровођење пописа, обрачун амортизације, за директне
кориснике буџетских средстава и за индиректне
кориснике (месне заједнице) као и давање свих
потребних извештаја о стању имовине;
Састављање консолидованих периодичних извештаја Градске управе као надлежног директног
корисника (за Градску управу као директног корисника буџетских средстава и индиректне
кориснике
буџетских средстава које има у својој надлежности) у року од 20 дана по истеку тромесечја;
Састављање периодичних финансијских извештаја Градског јавног правобранилаштва
као
директног корисника буџетских средстава у року од 20 дана по истеку тромесечја;
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Састављање периодичних финансијских извештаја Органа града (Скупштина града, Градоначелника
и Градско 
веће), као директног корисника буџетских средстава у року од 20 дана по истеку
тромесечја;
Састављање периодичних финансијских извештаја за индиректне кориснике буџетских средстава
(двадесетшест месних заједница) у року од 10 дана по истеку тромесечја;
Састављање годишњих финансијских извештаја за двадесетшест месних заједница за 2015. годину
као индиректних корисника буџетских средстава до 28.02.2016.године;
Састављање годишњег финансијског извештаја Градског јавног правобранилаштва за 2015. годину,
као директног корисника буџетских средстава до 31.03.2016. године;
Састављање годишњег финансијског извештаја Органа града (Скупштина града, Градоначелника и
Градско веће), за 2015.годину, као директног корисника буџетских средстава до 31.03.2016.
године;
Састављање годишњег финансијског извештаја Градске управе и састављање консолидованог
годишњег финансијског извештаја Градске управе за 2015. годину, као директног корисника до
31.03.2016. године.
На основу донете Одлуке о буџету града Бор за 2016. годину донето је Решење о утврђивању
финансијских планова Градске управе Бор, Градског јавног правобранилаштва и Органа града
(Скупштина града, Градоначелника и Градско веће) за 2016. годину као директних корисника
буџетских средстава као и Решења Градске управе Бор о расподели средстава индиректним
корисницима буџетских средстава у оквиру одобрених апропријација Одлуком о буџету града
Бор за
2016.годину.

11.2. Акти и извештаји који су донети и реализовани у 2016. години
Део аката или извештаја је презентoван органима града: Скупштини града, Градоначелнику,
Градском Већу и Градској управи, зависно од надлежности. Ради се о следећим одлукама и извештајима:
Дана 29.08.2015. године на основу члана 31. став 1. тачка 2. подтачка 1, члана 36. и 40. Закона о

буџетском систему („Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013 , 63/2013 - испр., 108/2013 и 142/14) Одељење за финансије Градске управе Бор - одсек за
буџет као локални орган управе надлежан за финансије доставило је директним корисницима
Упуство за припрему буџета града Бор за 2016. годину са пројекцијама за 2017. и 2018. годину,
број 400-209/2015-III-04 од 29.08.2015. године, у складу са којим ће корисници израдити предлог

финансијског плана.
Донета је Одлука о буџету града Бор за 2016. годину на седници Скупштине града Бор која је
одржана дана 29.децембра, а предложена је од стране Градског већа. На основу донете Одлуке о
буџету града Бор за 2016. годину донето је Решење о утврђивању финансијског плана
индиректних корисника других нивоа власти и других корисника за 2016. годину и донето је
Решење о утврђивању квота-распореду средстава индиректним корисницима другог нивоа власти
и другим корисницима где је извршен распоред средстава у оквиру одобрених апропријација
Одлуком о буџету града Бор, за I, II, III и IV квартал 2016.године, а исти су неколико пута

мењани током године, зависно од промене буџета града.
Донете су три Одлуке о измени и допуни одлуке о буџету града Бор за 2016. годину, које су ступиле
на снагу у мају, новембру и децембру 2016.године, а Одлукама о измени и допуни одлуке о
буџету града Бор за 2016.годину су прераспоређени приходи буџета на адекватнији начин
појединим корисницима средстава буџета и створили могућност да се финансирају новонастале

потребе код корисника.
Све законске прописане процедуре су урађене како би се припремила у нацрту Одлука о буџету града
Бор за 2017. годину, која је донета у децембру 2016. године и тако су створени услови за рад

буџетских корисника.
Рађени су сви потребни акти у нацрту, које из области буџетског рачуноводства по надлежности
доноси извршни орган локалне власти и орган управе надлежан за финансије, и то:
решења о одобрењу субвенција из буџета и решења о измени решења о одобрењу субвенција из
буџета (урађено је 18 решења), и то за:
ЈКП Топлану Бор – урађено 4 решења,
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ЈКП Водовод Бор – урађено 3 решења,
ЈП Зоолошки врт Бор – урађено 3 решење,
ЈП Борски туристички центар – урађено 3 решења,
ЈП Боговина Бор – урађено 3 решење,
ДОО Бизнис инкубатор центар Бор – урађено 2 решења;
решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (урађена 33 решењa);
решења о промени апропријације по члану 61. став 7. Закона о буџетском систему (урађена 23
решења);
решења о промени апропријације по члану 5. Закона о буџетском систему (урађена 14 решења);
одлука о преносу неутрошених средстава са одговарајуће апропријације у текућу буџетску
резерву (урађене 4 одлуке);
решење о утврђивању квота (урађено 1 решење);
решење о измени и допуни решења о утврђивању квота (урађена 3 решења);
препоруке за решавање појединих питања из надлежности других правних лица чији је оснивач
Град
др.
Припремa консолидованих периодичних финансијских извештаја и консолидовани годишњи
финансијски извештај
и у току 2016. године припремљена су три консолидована финансијска
извештаја, и то за:
периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015.године;
периоду од 01.01.2016. до 30.06.2016.године;
периоду од 01.01.2016. до 30.09.2016.године.
Израдио се је и завршни рачуна буџета града Бор за 2015.годину.
11.3. Послови трезора, рачуноводства и финансијске оперативе











Послови трезора, рачуноводства и финансијске оперативе:
прате прописе из области јавних и локалних финансија, из области буџетског система, из области
пореског система, јавних набавки, из области зарада и других примања, из области књиговодства
и рачуноводства и одговоран је за њихову примену у свом раду;
организују, координирају и одговарају за рад запослених у одсеку;
раде послове финансијског планирања, који обухватају: пројекцију и праћење прилива на
консолидованом рачуну трезора и захтева за плаћање расхода, које садржи следећу анализу:
анализа готовинских токова, плана извршења буџета и сервисирање дуга;
дефинишу и промени тромесечних, месечних или дневних квота (по Упутству о раду трезора)
преузетих обавеза и плаћања;
управљају готовинским средствима која обухватају управљање консолидованим рачуном трезора на
који се уплаћују сва примања и из којих се врше сва плаћања из буџета, управљање
ликвидношћу;
организују и контролишу за све директне и индиректне кориснике буџета, који се финансирају
директно са рачуна буџета, вођење главне књиге и помоћних евиденција;
организују и контролишу вођење пословних књига и финансија месних заједница, подрачуна и
фондова;
организују и контролишу састављање периодичних и годишњих извештаја директних корисника са
свим рачуноводственим извештајима прописаних Уредбом о буџетском рачуноводству и
Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја, организују
и контролишу састављање консолидованих периодичних извештаја индиректних корисника
буџетских средстава са свим рачуноводственим извештајима прописаних Уредбом о буџетском
рачуноводству и Правилником о начину припреме, састављају и подносе финансијске извештаје
и припремају табеларни консолидовани образац 5 – Извештај о извршењу буџета са садржаним
одступањима;
организују процес свакодневне обраде плаћања и трансфер по захтевима корисника;
на месту трезора оверавају плаћање по примљеним захтевима за плаћање и трансфер, збирног налога
захтева за плаћање и трансфер који достављају сви буџетски корисници и захтева за исплату
плата, додатака и накнада запослених, а све остале захтеве по Упутству о раду трезора града Бор
одобрава;
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у одсутности шефа групе, парафирају и преузимају одговорност на одређеним местима одређеним за
њихове потписе по систематизацији на захтевима по Упутству о раду трезора;
предлажу свакодневно приоритете плаћања у складу са ликвидношћу трезора и прате дневну
ликвидност;

Обављени су сви систематизовани послови из области јавних и локалних финансија, из област
буџетског система из области пореског система, јавнох набавки, из области зараде и других примања, из
области књиговодства и рачуноводства, уз поштовање свих прописаних рокова, правила и процедура за
њихово обављање.
Обављају се послови финансијског планирања, које обухвата пројекција и праћење прилива на
консолидованом рачуну трезора и захтева за плаћање расхода, које садржи следећу анализу готовинских
токова, плана извршења буџета.
току 2016.године извршена је дневна контрола плаћања из буџета на основу Одлуке о буџету и
Решења о утврђивању квоте за 253 радна дана;
Пратиле су се и дневне обавезе за 253 радних дана;
Дневно праћење прилива и стања наменских средстава за 253 радна дана;
Врши се контрола и промена тромесечних, месечних или дневних квота (по Упутству о раду трезора)
преузетих обавеза и плаћања и у 2016.години поднето је 210 захтева за промену квота;
Контролишу се готовинска средства која обухватају управљање консолидованим рачуном трезора на
који се уплаћују сва примања и из којег се врше сва плаћања из буџета, управљање ликвидношћу;
Контролишу се сви директне и индиректне корисници буџета, који се финансирају директно са
рачуна буџета, вођење главне књиге и помоћних евиденција;
Контролише се вођење пословних књига и финансија месних заједница, подрачуна и фондова;
Контролише се састављање периодичних и годишњих извештаја директних корисника са свим
рачуноводственим извештајима прописаних Уредбом о буџетском рачуноводству и Правилником
о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја, организује и контролише
састављање консолидованих периодичних извештаја индиректних корисника буџетских
средстава са свим рачуноводственим извештајима прописаних Уредбом о буџетском
рачуноводству и Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских
извештаја и припрема табеларни консолидовани образац 5 – Извештај о извршењу буџета са
садржаним одступањима - врши се процес свакодневне обраде плаћања и трансфера по захтевима
корисника.
11.3.1. Послови трезора







Обављају се сви послови по Упутству о раду трезора града Бор, и то:
прати прописе из области јавних и локалних финансија, из области буџетског система, из области
пореског система, јавних набавки, из области зарада и других примања, из области књиговодства
и рачуноводства и одговоран је за њихову примену у свом раду;
организује рад свих реферата у групи и одговоран је за извршење послова и задатака поверених
групи као целини;
обавља послове састављање периодичних и годишњих извештаја за директне кориснике, буџетске
фондове и подрачуне и усаглашавање са групом за финансијску оперативу;
непосредно се стара о вођењу главне књиге трезора свих директних и индиректних корисника, који
се финансирају из трезора;
организује вођење помоћних аналитичких евиденција и њиховог усаглашавања са главном књигом у
трезору за све директне и индиректне кориснике буџета који се финансирају директно из трезора;
у свом послу уско сарађује са свим организационим деловима везаним за главну књигу и одговоран
је за састављање рачуноводствених извештаја на нивоу трезора а заједно са шефом финансијске
оперативе и на нивоу директних корисника;
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прати рачуноводствену методологију укључујући: одржавање система класификације, прописивање
правила буџетског рачуноводства, прописивање захтева у погледу интерног и екстерног
извештавања, управља финансијским информационим системом;
врши месечно слагање прилива прихода трезора са Управом за трезор;
врши контирања документације;
припрема Решења о формирању комисија за попис и Решења о усвајању пописа за све директне
кориснике;
на месту трезора оверава све остале захтеве по Упутству о раду трезора града Бор, осим за плаћање
по примљеним захтевима за плаћање и трансфер и захтева за исплату плата, додатака и накнада;
припрема податке за израду анализа и извештаја од значаја за управљање средствима и другим
ресурсима буџетских фондова и подрачуна;
води књиге улазних и излазних фактура и књигу закључених уговора буџетских подрачуна и фондова
садругим субјекатима;
припрема одговарајућу документацију за исплату обавеза буџетских фондова и подрачуна и стара се
о исправности обрачуна и уплате пореза и доприноса;
врши контролу комплетности и рачунске исправности примљених фактура, врши контролу
суштинске исправности примљених фактура –да ли је роба примљена или услуга извршеназа
фондове и подрачуне;
за буџетске фондове и подрачуне за ликвидирану финансијску документацију припрема захтеве за
плаћање из буџета, у складу са процедурама из Упутства о раду трезора града Бор, које потписује
за претходну контролу и све доставља шефу Одсека на оверу, ради даљег кретања документа;
води регистар измирења новчаних обавеза, у смислу поштовања рокова измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама између фондова и подрачуна и привредних субјеката;
израђује финансијски план буџетских подрачуна и буџетских фондова;
припрема податке за израду анализа и извештаја од значаја за управљање средствима и другим
ресурсима органа локалне самоуправе, везано за буџетске подрачуне и фондове за које се
послови обављају;
обавља све књиговодствене и друге послове по уредби о буџетском рачуноводству и пратећим
прописима, почев од контирања документације, преко књижења у главној и помоћним књигама,
до израде рачуноводствених-финансијких извештаја-биланса по прописима из области буџетског
рачуноводства и других извештаја за буџетске фондове и подрачуне;
за потребе планирања и контроле извршења буџета усклађује периодичне извештаје о извршењу
буџета са подацима из главне књиге трезора за буџетске фондове и подрачуне;
одговоран је за ажурност у књижењу достављене документације.
Подрачун

Подрачун број 840-27114740-28 – Град Бор - Пројекат „ПРОГЕН“, је отворен за реализацију
пројекта у оквиру ИПА програма Прекограничне сарадње Србија – Бугарска – II круг под називом Град
Бор
Пројект «Бизнис ресурс центар за стварање пројеката и прекограничну сарадњу – ПРОГЕН», код
Управе за трезор – Филијала Зајечар – Експозитура Бор, по потписаном Уговору између Европске
Комисије и Бугарске-Чипровци, број РД 02-29-31/21.01.2013 и Анекс 2 Уговора између БугарскеЧипровци и Града Бор, број 401-175/2013- II од 01.03.2013. године. Пројекат је реализован и дана
22.11.2016. године затворен је динарски подрачун код Управе за трезор. Такође, затворен је и девизни
рачун код Народне Банке Србије - Сектор за девизне послове за располагања средствима за реализацију
пројекта „ПРОГЕН“, и назив рачуна је: Рачун донације 4 – наменски депозит у страној валути – Град
Бор, број девизног рачуна: 504103-100007070, ИБАН девизног рачуна: RS35908504103000707021 и
намена: за реализацију Пројекта ПроГен, дана
22.11.2016. године.
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Буџетски фондови
На основу члана 64. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015 и
99/2016) буџетски фондови су евиденциони рачуни у уквиру главне књиге трезора града Бор, немају
отворене подрачуне код Управе за трезор и отворени су по одлукама надлежног извршног органа
локалне власти и Одлукама о оснивању буџетских фондова, има четири буџетска фонда, и то:
Буџетски фонд за заштиту животне средине града Бор, ЈБ КЈС 80851,
Буџетски фонд за популациону политику града Бор, ЈБ КЈС 80921,
Буџетски фонд за финансирање активне политике запошљавања града Бор, ЈБ КЈС 80893 и Буџетски
фонд за финансирање развоја пољопривреде града Бор, ЈБ КЈС 80920.
Буџетски фонд за заштиту животне средине - припремљено, контролисано и евидентирано 58
докумената и написано 55 захтева, урађена три квартална и један годишњи извештај.
Буџетски фонд за развој пољопривреде града Бор - примљена су 1.018 Решења за исплату
субвенције осемењавања говеда сименталске расе у износу од 2.000,00 динара по грлу, и за њих је
поднето 16 захтева, урађена три квартална и један годишњи извештај.
Буџетски фонд за популацоину политику града Бор - примљена су 193 Решења за незапослене
породиње које су оствариле право на новчану накнаду у нето износу од 15.000,00 динара, и за њих је
поднето 45 захтева, урађена три квартална и један годишњи извештај.
Буџетски фонд за финансирање активне политике запошљавања града Бор намењен је за
подстицај самозапошљавања и отварање нових радних места, па је са Националном службом за
запошљавање потписан Уговор и Анекси уговора о утврђивању међусобних права и обавезе у
реализацији програма или мера активне политике запошљавања између Националном службом за
запошљавање и Града Бор за 2016. годину,
извршен је пренос средстава Националном службом за запошљавање за 2016. годину, поднето је 2
захтева, урађена три квартална и један годишњи извештај;
За све накнаде у току године учитавају се пореске ПП пријаве.
Буџет града Бор је у систему ПДВ-а, и извршена су у 2016. години дванаест учитавања ПДВ
пријаве, после извршене контроле.
11.3.2. Послови уноса рачуноводствених промена






Послови уноса рачуноводстевних промена подразумевају следеће:
прате се прописи из области из области буџетског система, из области књиговодства и рачуноводства
и одговоран је за њихову примену у свом раду;
врши се унос дневних промена прихода и расхода трезора;
води се рачуна о исправности унетих промена и промена дневника, главне књиге;
врши књижења у главној књизи и свим помоћним књигама;
врши се унос основних апропријација и измена апропријација одобрених одлуком о буџету;
врши се унос промена у вези са имовином, обавезама и потраживањима корисника на основу
документације припремљене у финансијској оперативи;
води се евиденција имовине и опреме;
води материјално-финансијско књиговодство;
обрачун амортизације и ревалоризације основних средстава;
вођење помоћних књига основних средстава;
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усклађивање стања имовине са стварним стањем на основу пописа, расходовање имовине;
учешће у изради завршног рачуна;
врши се припрема и експедиција извода свим корисницима којима се плаћање врши директно, као и
онима који раде на пословима финансијске оперативе индиректних корисника;
одговорност за ажурност у књижењу достављене документације;
комплетирање извода са документацијом и подацима о плаћањима, класира их.

2016. години унете су све апропријације и измена апропријација одобрених Одлуком о буџету
града Бор за 2016.годину и три Одлуке о измени и допуни одлуке о буџету града Бор за 2016. годину.
Обављени су сви књиговодствени послови за буџет града, односно трезор, по Уредби о
буџетском рачуноводству и пратећим прописима.
Документација је контирана, затим су извршена књижења у главној књизи и свим помоћним
књигама буџета, односно трезора града, а у 2016. години прокњижено је 276 налога за књижење који
садрже 62.772 ставки.
Дат је 121 захтев за прекњижење Управи за трезор.
помоћну књигу – евиденција основних средстава - књижена су новонабављена основна
средства или ситан инвентар и унето је 202 ставке.
помоћну књигу – евиденција основних средстава - књижена су пренета основна средства од ЈП
„Дирекције за изградњу Бора“ унето је 102 ставке.
Израђују се рачуноводствени извештаји - биланси по прописима из области буџетског
рачуноводства.
Усаглашавање са добављачима тј. провера извода отворених ставки, слање ИОС-а на дан
31.11.2016.
године свим добављачима, укупно проверила и одговорила на 162 извода отворених ставки.
11.3.3. Послови реализације захтева









Послови реализације захтева:
прате све прописе из области буџетског система, финансија и платног промета, прописе из области
пореског система и одговоран је за њихову примену у свом раду;
пријем и евиденција примљених, реализованих и враћених свих захтева корисника буџета из групе
финансијске оперативе директних и индиректних корисника;
прате плаћања обавеза уплатама аванса, воде евиденцију истих и достављају опомене корисницима
за правдањима аванса;
врши се непосредан унос налога за електронско плаћање, или се припремају већ унети налози за
електронско плаћање;
врши се плаћање електронским путем по одобреном дневном налогу-решењу наредбодавца буџета
или лица које он овласти;
на захтев се доставља преглед обавеза по примљеним захтевима;
извештавају се корисници о извршеним плаћањима;
контактирају се корисници буџета по питању комплетирања документације за плаћање и саме
могућности плаћања;
припремају се сва решења која се односе на пренос или одобрење средстава.
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2016. године рађени су сви потребни акти у нацрту, које из области буџетског рачуноводства по
надлежности доноси извршни орган локалне власти и орган управе надлежан за финансије, и то:
предлог о преносу средстава са рачуна буџета града Бор буџетским корисницима -за сваки датум
када је извршен пренос средстава (урађено је 243 предлога плаћања);
решења о преносу средстава са рачуна буџета града Бор буџетским корисницима -за сваки датум када
је извршен пренос средстава (урађено је 243 решења);
вршено плаћање електронским путем по одобреном дневном налогу-решењу наредбодавца буџета
или лица које он овласти и написано је и реализовано око 4.700 налога за платни промет, односно
налога за пренос средстава из буџета, и обавештавају се корисници о извршеним плаћањима.
Сви реализовани захтеви за плаћање и захтеви за трансфер средстава од стране директних
корисника, индиректних корисника и индиректних корисника другог нивоа власти по извршеном
плаћању или преносу, заводене су и евиденцији трезора, и у 2016. години је заведено 3.748 захтева.

11.3.4. Послови књиговодственог и финансијског праћења рачуна индиректног корисника
средстава буџета – месних заједница
















Послови књиговодственог и финансијског праћења рачуна индиректног корисника средстава
буџета
месних заједница обухватају следеће:
прате прописе из области буџетског система, финансија и платног промета, прописе из области
пореског система, из области јавних набавки;
припремају податке за израду анализа и извештаја од значаја за управљање средствима и другим
ресурсима правних субјеката за које је уговорено обављање финансијских и књиговодствених
послова - месних заједница;
фактуришу услуге по закљученим уговорима за те правне субјекте;
воде књиге улазних и излазних фактура и књигу закључених уговора за те исте кориснике средстава
буџета;
врше рачунску контролу исправности примљених фактура, врши контролу комплетности
документације и суштинске, законске исправности примљених фактура и уговора;
врше контролу комплетности суштинске, рачунске и законске исправности примљених фактура и
уговора и својим потписом на документима потврђује њихову исправност;
испостављају налоге за платни промет по фактурама и другим документима;
припремају захтеве за трансфер средстава из буџета и са пратећом ликвидираном финансијском
документацијом достављају их надлежном директном кориснику ради одобрења трансфера;
врше обрачун на прописаним обрасцима ради плаћања пореских обавеза;
подносе све потребне евиденције пореској управи за плаћене порезе и доприносе;
финансијску документацију достављају књиговодству корисника за које обављају послове (месне
заједнице) на књижење;
воде регистар измирења новчаних обавеза у смислу поштовања рокова измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама између органа града (председника Савета месних заједница) и
привредних субјеката;
обављају сву потребну комуникацију са месним заједницама коју налажу пословне процедуре;
припремају податке за израду предлога финансијских планова индиректних корисника буџетских
средстава (месне заједнице);
припремају податке за израду анализа и извештаја од значаја за управљање средствима и другим
ресурсима месних заједница;
одговорно су лице за израду тромесечних периодичних извештаја, годишњих финансијских
извештаја и завршних рачуна по прописима из области буџетског рачуноводства као и других
извештаја за месне заједнице;
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за потребе планирања и контроле извршења буџета усклађују периодичне извештаје месних
заједница као индиректних корисника о извршењу буџета, са подацима из евиденције директних
корисника и подацима из главне књиге трезора.
Вођене су евиденције, подношени захтеви код месних заједница


оквиру финансија градских и сеоских месних заједница обављали су се следећи
послови у
2016.години, и то за 26 месних заједница:
У књигама примљених рачуна за индиректне кориснике – месне заједнице је евидентирано односно
заведено укупно 1.618 рачуна, и то за:
MЗ "Брезоник" – 64 рачуна;
MЗ "Север" – 53 рачуна;
MЗ "Стари Центар"- 65 рачуна;
MЗ "Старо Селиште" – 71 рачун;
MЗ "Ново Селиште" – 77 рачуна;
MЗ "Бакар" – 87 рачуна;
MЗ "Рудар" – 64 рачуна;
MЗ "Младост" – 32 рачуна;
MЗ "Слога" – 70 рачуна;
MЗ "Нови центар" – 51 рачун;
MЗ "Металург" – 57 рачуна;
MЗ "Напредак" – 49 рачуна;
MЗ "Брестовачка Бања" – 70 рачуна;
MЗ "Брестовац" – 81 рачун;
MЗ "Шарбановац" – 91 рачун;
MЗ "Кривељ" – 31 рачун;
MЗ "Злот" – 93 рачуна;
MЗ "Слатина" – 49 рачуна;
MЗ "Оштрељ" – 140 рачуна;
MЗ "Метовница" – 123 рачуна;
MЗ "Доња Бела Река – 48 рачуна;
MЗ "Бучје" – 36 рачуна;
MЗ "Горњане" – 36 рачуна;
MЗ "Лука" – 48 рачуна;
MЗ "Танда" – 12 рачуна;
MЗ "Шарбановац Тимок" – 20 рачуна.
Приликом пријема рачуна, утврђивала се њихова тачност, да ли су изадати рачуни у складу са
склопљеним уговорима, по основу спроведених поступака јавних набавки као и да ли су спроведени
поступци јавних набавки у складу са Планом јавних набавки за текућу годину.
Захтеви за транфер средстава месних заједница - индиректних корисника буџетских средстава –
укупно је поднето 602 захтев и то за:
MЗ "Брезоник" – 27 захтева;
MЗ "Север" – 33 захтева;
MЗ "Стари Центар"- 28 захтева;
MЗ "Старо Селиште" – 29 захтева;
MЗ "Ново Селиште" – 25 захтева;
MЗ "Бакар" – 29 захтева;
MЗ "Рудар" – 28 захтева;
MЗ "Младост" – 16 захтева;
MЗ "Слога" – 28 захтева;
MЗ "Нови центар" – 17 захтева;
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MЗ "Металург" – 27 захтева;
MЗ "Напредак" – 18 захтева;
MЗ "Брестовачка Бања" – 28 захтева;
MЗ "Брестовац" – 18 захтева;
MЗ "Шарбановац" – 24 захтева;
MЗ "Кривељ" – 15 захтева;
MЗ "Злот" – 33 захтева;
MЗ "Слатина" – 17 захтева;
MЗ "Оштрељ" – 37 захтева;
MЗ "Метовница" – 39 захтева;
MЗ "Доња Бела Река – 16 захтева;
MЗ "Бучје" – 18 захтева;
MЗ "Горњане" – 13 захтева;
MЗ "Лука" – 17 захтева;
MЗ "Танда" – 13 захтева;
MЗ "Шарбановац Тимок" – 9 захтева.
Сви напред наведени захтеви су прошли формалну, суштинску и рачунску контролу директног
корисника, утврђено је да су у складу са финансијским планом Градске управе и као такви су заведени у
Регистар захтева.
Поднет је и захтев за промену апропријације у складу са законским прописима и то 1 захтева за MЗ
"Злот" Злот.
Поднети су захтеви за промену квоте у складу са прописаним процедурама – поднето је 12 захтева, и
то за:
MЗ "Стари Центар"- 2 захтева;
MЗ "Старо Селиште" – 3 захтев;
MЗ "Ново Селиште" – 1 захтев;
MЗ "Бакар" – 2 захтева;
MЗ "Брестовачка бања" – 1 захтев;
MЗ "Шарбановац" – 1 захтев;
MЗ "Злот" – 1 захтев;
MЗ "Оштрељ" – 1 захтев.
Наведени захтеви су уредно заведени у одговарајућим Евиденцијама захтева код директног корисника.
У 2016. години за градске и сеоске месне заједнице исписани су налози за пренос, и то 1.867 налога,
за:
MЗ "Брезоник" – 88 налога;
MЗ "Север" – 53 налога;
MЗ "Стари Центар"- 77 налога;
MЗ "Старо Селиште" – 83 налога;
MЗ "Ново Селиште" – 89 налога;
MЗ "Бакар" – 99 налога;
MЗ "Рудар" – 76 налога;
MЗ "Младост" – 32 налога;
MЗ "Слога" – 82 налога;
MЗ "Нови центар" – 63 налога;
MЗ "Металург" – 69 налога;
MЗ "Напредак" – 61 налог;
MЗ "Брестовачка Бања" – 82 налога;
MЗ "Брестовац" – 93 налога;
MЗ "Шарбановац" – 94 налога;
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MЗ "Кривељ" – 31 налог;
MЗ "Злот" – 105 налога;
MЗ "Слатина" – 61 налог;
MЗ "Оштрељ" – 140 налога;
MЗ "Метовница" – 131 налог;
MЗ "Доња Бела Река – 49 налога;
MЗ "Бучје" – 44 налога;
MЗ "Горњане" – 49 налога;
MЗ "Лука" – 60 налога;
MЗ "Танда" – 24 налога;
MЗ "Шарбановац Тимок" – 32 налога.
11.3.5. Послови књиговодства (месне заједнице)






Послови књиговодства (месне заједнице):
прате прописе из области буџетског система, финансија и платног промета, прописе из области
пореског система, из области књиговодства и рачуноводства, а посебно буџетског рачуноводства
и одговоран је за њихову примену у свом раду;
контирају и књиже промене на изводу месних заједница на основу веродостојних исправа по систему
двојног књиговодства;
усклађују пословне књиге, дневник, главну књигу и помоћне књиге и бруто стање по рачунима
месних заједница са главном књигом трезора;
израђују информације о реализацији финансијских планова месних заједница;
одговорни су за израду тромесечних периодичних извештаја и годишњих финансијских извештаја по
прописима из области буџетског рачуноводства као и других извештаја за месне заједнице;

11.3.5.1. Послови књиговодства градских и сеоских месних заједница

оквиру књиговодства градских и сеоских месних заједница обављали су се следећи послови у
2016.години, и то за двадесетшест месних заједница:
Документација се контира, затим се врше књижења у главној књизи, а у 2016. години прокњижено је
15.626 ставки, и то за:
MЗ "Брезоник" – 836 ставки;
MЗ "Север" – 454 ставки;
MЗ "Стари Центар"- 608 ставки;
MЗ "Старо Селиште" – 583 ставки;
MЗ "Ново Селиште" – 662 ставки;
MЗ "Бакар" – 923 ставки;
MЗ "Рудар" – 653 ставки;
MЗ "Младост" – 295 ставки;
MЗ "Слога" – 678 ставки;
MЗ "Нови центар" – 480 ставки;
MЗ "Металург" – 585 ставки;
MЗ "Напредак" – 487 ставки;
MЗ "Брестовачка Бања" – 629 ставки;
MЗ "Брестовац" – 794 ставки;
MЗ "Шарбановац" – 794 ставки;
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MЗ "Кривељ" – 286 ставки;
MЗ "Злот" – 1.008 ставки;
MЗ "Слатина" – 435 ставки;
MЗ "Оштрељ" – 1.196 ставки;
MЗ "Метовница" – 1.002 ставки;
MЗ "Доња Бела Река – 422 ставки;
MЗ "Бучје" – 427 ставки;
MЗ "Горњане" – 361 ставки;
MЗ "Лука" – 475 ставки;
MЗ "Танда" – 278 ставки;
MЗ "Шарбановац Тимок" – 275 ставки.
Свакодневно су књижене све пословне промене на основу приспеле документације у
књиговодству месних заједница, односно веродостојне исправе се књиже по систему двојног
књиговодства.
Вођене су аналитике добављача, купаца и основних средстава за све градске и сеоске месне заједнице.
Месне заједнице које издају у закуп своје пословне просторије, фактуришу закупцима и достављају
књиговодству на књижење све издате рачуне, као за закуп, тако и за сталне трошкове на
месечном нивоу.
У месецу октобру 2016. године свим купцима су послати изводи отворених ставки на усаглашавање.
Код свих месних заједница у евиденцији основних средстава, вршено је књижење новонабављених
основних средстава и ситног инвентара у 2016. години, и то:
MЗ "Брезоник" – набавка једног основног средства;
MЗ "Север" – набавка два основна средства;
MЗ "Старо Селиште" – набавка једног основног
средства; MЗ "Ново Селиште" – набавка два основна
средства;
MЗ "Слога" – набавка ситног инвентара – десет врста по одређеним
количинама; MЗ "Брестовачка Бања" – набавка једног основног средства;
MЗ "Злот" – набавка основних средства – набавка педесет столова, сваки је евидентиран са посебном
шифром;
MЗ "Метовница" – набавка једног основног средства;
MЗ "Бучје" – набавка једног основног средства.
Обрачуната је амортизација основних средстава код свих месних заједница и вршена су
адекватна књижења на свакој врсти основног средства.
На основу извршених пописа у месним заједницама, на дан 31.12.2016. године вршена су
књижења, и
то:
Отпис потраживања код оних привредних субјеката који су угашени и где наплату потраживања није
могуће спровести – уз Одлуку о отпису достављена је пратећа документација са сајта АПР-а о
датуму гашења привредног субјекта;
Извршен је расход поломљених и оштећених основних средстава као и расход поломљеног ситног
ивентара, које је немогуће даље користити, и то за следеће месне заједнице: МЗ Север, МЗ Бакар,
MЗ "Злот", MЗ "Слатина", MЗ "Метовница", MЗ "Доња Бела Река и MЗ "Лука".
У оквиру финансија и књиговодства градских и сеоских месних заједница обављали су се следећи
послови у 2016.години, и то:
По Упуству за припрему буџета града Бор за 2016. годину са пројекцијама за 2017. и 2018. годину, број
400-209/2015-III-04 од 29.08.2015. године, свака месна заједница је учествовала у изради информација о
реализацији финансијских планова месних заједница за 2016. годину.
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Донете су три Одлуке о измени и допуни одлуке о буџету града Бор за 2016. годину, које су ступиле
на снагу у мају, новембру и децембру 2016.године, а свака месна заједница је учествовала у
изради информација о реализацији финансијских планова месних заједница за измене и допуне
одлуке о буџету града Бор за 2016. годину.


Када је донет нацрту Одлука о буџету града Бор за 2017. годину, која је донет у децембру 2016.
године и када су створени услови за рад буџетских корисника месне заједнице су учествовале
у
изради информација о реализацији финансијских планова месних заједница за 2017. годину.


Књиговодство месних заједница ради и израду тромесечних периодичних извештаја и годишњих
финансијских
извештаја по прописима из области буџетског рачуноводства као и других
извештаја
за 26 месних заједница, и за 2016. годину урађено је укупно 444 извештаја, и то:
четири периодична финансијска извештаја за сваку месну заједницу, што укупно износи 416
извештаја;
годишњи финансијски извештај за двадесетшест месних заједница, што укупно износи 26 извештаја;
два извештаја о примљеним помоћима (донацијама) за МЗ Младост и МЗ Металург.
По Правилнику о садржају пореског биланса за недобитне организације – обвезнике пореза на добит
правних лица, који примењује контни план за буџетски систем и укључен је у консолидовани
рачун трезора, раде обрасце, и то:
образац ПБН- Порески билана за недобитне организације које примењује контни план за буџетски
систем за период од 01.01. до 31.12.2015.годину, и свака месна заједница је урадила, што је
укупно урађено 26 образаца ПБН;
образац ПДН- Пореска пријава за аконтационо-коначно утврђивање пореза на добит предузећа за
недобитне организације за период од 01.01. до 31.12.2015.годину, и свака месна заједница је
урадила, што је укупно урађено 26 образаца ПДН.
11.3.6. Послови финансијске оперативе директних и индиректних корисника

Послови финансијске оперативе директних и индиректних корисника се односе на следеће:









прате прописе из области јавних и локалних финансија, области буџетског система, из области
пореског система, из области јавних набавки, из области зарада и других примања;
организују, координирају и одговарају за рад запослених у групи;
обезбеђују израду свих потребних обрачуна за директне буџетске кориснике (зараде, комисије,
уговори о делу и друго);
контролишу исправност и законитост формираних захтева директних корисника са одговарајућом
документацијом и испред директног корисника на захтевима за плаћање то потврђује овером;
контролишу исправност, истиност и комплетност документације захтева индиректних корисника са
одговарајућом документацијом и испред директног корисника на захтевима за трансфер то
потврђује одобравањем;
све остале захтеве по Упутству о раду трезора града Бор испред директног корисника оверавају
својим потписом;
организују израду предлога финансијског плана директних буџетских корисника и Решења о
расподели средстава индиректним корисницима, као и дневних Решења о трансферу средстава
индиректним корисницима и на месту контролишу и потврђују тачност и усклађеност података
са предлозима корисника и Одлуком о буџету за текућу годину;
контролишу заједно са запосленима у својој групи извршење финансијских планова директних и
индиректних буџетских корисника;
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организују израду образца 5 – Извештај о извршењу са садржаним одступањима и осталим пратећим
извештајима и потписује га на месту контролисао за индиректне кориснике;
учествују у изради и састављању периодичних извештаја и годишњег биланса са свим
рачуноводственим извештајима прописаних Уредбом о буџетском рачуноводству заједно са
шефом групе за послове трезора и рачуноводства;
старају се да сви запослени послове обављају ажурно и квалитетно;
координирају рад са индиректним корисницима и врши консолидацију са трезором;

току 2016. године су у складу са прописима, обављени сви послови, који се наводе у наставку,
а послове које је имало смисла исказивати у статистичком податку тако су и исказани.
11.3.6.1. Акти, предлози, нацрти финансијских планова и извештаји који су донети и реализовани у
2016. години
На основу Закона о буџетском систему, Уредби о буџетском рачуноводству, Правилника о раду
трезора града Бор и буџетском рачуноводству, Правилника о буџетском рачуноводству и
рачуноводственим политикама и других законских и подзаконских прописа у 2016. години обављени су
следеће задатке и послове:



Поднет је предлог Финансијског плана за директне кориснике буџетских средстава Скупштине града,
Градоначелника и Градско веће, Градско јавно правобранилаштво Бор и Градска управа Бор за
2016. годину на основу Упутства за припрему буџета града Бор за 2016. годину са пројекцијама
за
2017. и 2018. годину, број 400-209/2015-III-04 од 29.08.2015. године.



Поднет је од стране Градске управе као надлежног директног корисника предлог финансијских
планова индиректних корисника буџетских средстава у својој надлежности (двадесетшест
борских месних заједница, Установа за децу «Бамби», Народна библиотека Бор, Музеј рударства
и металургије Бор, Установа „Центар за културу града Бор“, Установа спортски центар „Бор“,
Туристичка организација у Бору, Буџетски фонд за заштиту животне средине, Буџетски фонд за
финансирање активне политике запошљавања, Буџетски фонд за финансирање развоја
пољопривреде и Буџетски фонд за популациону политику и града Бор) за 2017. годину, у складу
са Упутством за припрему буџета града Бор за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019.
годину и траженим предлозима финансијских планова самих индиректних корисника буџетских
средстава.

11.3.7. Планско - аналитички послови и послови финансија директних корисника
средстава – Скупштина Града Бор, Градоначелника и Градско веће и Градско јавно
правобранилаштво
Планско - аналитички послови и послови финансија директних корисника средстава –
Скупштина Града Бор, Градоначелника и Градско веће и Градско јавно правобранилаштво подразумевају
следеће:
прате прописе из области буџетског система, пореског система, из области зарада и других примања,
из области финансија, платног промета и из области јавних набавки;

припремају податке за израду анализа и извештаја од значаја за управљање средствима и другим
ресурсима директног корисника средстава буџета;

врше послове припреме и израде предлога финансијског плана директних корисника средстава
буџета града за наведене програме и на месту израдио својим потписом потврђују тачност и
усклађеност података са упутством за израду Одлуке о буџету за текућу годину;

воде књиге улазних и излазних фактура и књигу закључених уговора директног корисника средстава
буџета;

припремају одговарајућу документацију за исплату других личних примања и исплата по уговору;
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старају се о исправности обрачуна и уплате пореза и доприноса;
воде регистар измирења новчаних обавеза у смислу поштовања рокова измирења новчаних
обавеза у комерцијалним трансакцијама између органа града и привредних субјеката;
врше обрачун на прописаним обрасцима ради плаћања пореских обавеза;
припремају све потребне податке за састављање периодичних финансијских извештаја директног
корисника и годишњег финансијског извештаја директног корисника;
контролишу извршење финансијских планова директног буџетског корисника;
врше контролу комплетности суштинске, рачунске и законске исправности примљених фактура и
уговора и својим потписом на фактурама потврђује њихову исправност;
за ликвидирану финансијску документацију припремају захтеве за плаћање из буџета, у складу са
процедурама из Упутства о раду трезора града Бор, које потписују испред директног корисника
за претходну контролу;
израђују збирни налог захтева за плаћање за директног корисника и испред директног корисника
својим потписом на месту обраде потврђују да је трошак на терет економске, функционалне и
програмске класификације одговарајући и да је захтев у складу са финансијским планом
директног корисника и да је набавка и обавеза по основу плаћања оправдана и у складу са
Законом о јавним набавкаа, Законом о буџетском систему и документација комплетирана,
истинита, рачунски тачна;
припремају налоге за пренос средстава и достављају их програмски трезору;
обављају интерну финансијску контролу.

оквиру текућих послова и задатака у 2016. години поднети су захтеви за плаћање директних
корисника – укупно је поднето 185 захтева, захтеви за промену апропријације поднето је укупно 2
захтева, захтеви за промену квоте поднето је укупно 32 захтева и заведено је укупно 94 улазних рачуна:
У књигу улазних рачуна за директне кориснике је евидентирано односно заведено укупно 94
рачуна,
и то за:
Скупштину града Бор – 6 рачунa;
Градоначелника и Градско веће – 44 рачуна и
Правобранилаштво града Бор - 44 рачуна.
Захтеви за плаћање директних корисника буџетских средстава – укупно је поднето 185 захтева и
то за:
Скупштину града Бор – 50 захтева;
Градоначелника и Градско веће – 80 захтева и
Правобранилаштво града Бор - 55 захтева.
Поднети су захтеви за промену апропријације директних корисника у складу са законским
прописима – укупно је поднето 2 захтева, и то:
Скупштину града Бор – нема захтева;
Градоначелника и Градско веће – 2 захтева и
Правобранилаштво града Бор - нема захтева.
Поднети су захтеви за промену квоте директних корисника у складу са прописаним процедурама
– укупно је поднето 8 захтева, и то:
Скупштину града Бор – 2 захтева;
Градоначелника и Градско веће – 6 захтева и
Правобранилаштво града Бор - нема захтева.
Састављање периодичних финансијских извештаја за директне кориснике
средстава,
укупно је састављено 12 извештаја, и то:
Периодични финансијски извештај за период 01.01.2015. - 31.12.2015.године;
Периодични финансијски извештај за период 01.01.2016. - 31.03.2016.године;
Периодични финансијски извештај за период 01.01.2016. - 30.06.2016.године;

буџетских
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Периодични финансијски извештај за период 01.01.2016. - 30.09.2016.године,
за:
Скупштину града Бор – 4 извештаја;
Градоначелникаи Градско веће – 4 извештаја и
Правобранилаштво града Бор - 4 извештаја.
На основу донете Одлуке о буџету града Бор за 2016. годину донето је Решење о утврђивању
финансијских планова за Органе града -Скупштина града, Градоначелника и Градско веће,
Правобранилаштво града Бор за 2016. годину као директних корисника буџетских средстава у оквиру
одобрених апропријација Одлуком о буџету града Бор за 2016.годину.

11.3.7.1. Планско - аналитички послови и послови финансија директних корисника
средстава – Градска управа, Програм 1, 2, 3, 11, 12, 14 и 15


















Наведени послови:
прате прописе из области буџетског система, пореског система, из области зарада и других примања,
из области финансија, платног промета и из области јавних набавки и одговоран је за њихову
примену у свом раду;
припремају податке за израду анализа и извештаја од значаја за управљање средствима и другим
ресурсима директног корисника средстава буџета;
врше послове припреме и израде предлога финансијског плана директних корисника средстава
буџета града за наведене програме и на месту израдио својим потписом потврђују тачност и
усклађеност података са упутством за израду Одлуке о буџету за текућу годину;
воде књиге улазних и излазних фактура и књигу закључених уговора директног корисника средстава
буџета;
припремају одговарајућу документацију за исплату других личних примања и исплата по уговору;
старају се о исправности обрачуна и уплате пореза и доприноса;
воде регистар измирења новчаних обавеза у смислу поштовања рокова измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама између органа града и привредних субјеката;
врше обрачун на прописаним обрасцима ради плаћања пореских обавеза;
припремају све потребне податке за састављање периодичних финансијских извештаја директног
корисника и годишњег финансијског извештаја директног корисника;
контролишу извршење финансијских планова директног буџетског корисника;
врше контролу комплетности суштинске, рачунске и законске исправности примљених фактура и
уговора и својим потписом на фактурама потврђују њихову исправност;
за ликвидирану финансијску документацију припремају захтеве за плаћање из буџета, у складу са
процедурама из Упутства о раду трезора града Бор, који потписују испред директног корисника
за претходну контролу на месту обраде и све достављају шефу Одсека на оверу, ради даљег
кретања документа;
израђују Збирни налог захтева за плаћање за директног корисника и испред директног корисника
својим потписом на месту обраде потврђују да је трошак на терет економске, функционалне и
програмске класификације одговарајући и да је захтев у складу са финансијским планом
директног корисника и да је набавка и обавеза по основу плаћања оправдана и у складу са
Законом о јавним набавкама, Законом о буџетском систему и документација комплетирана,
истинита, рачунски тачна;
припремају налоге за пренос средстава и достављају их програмски трезору;
припремају податке за израду анализа и извештаја од значаја за управљање средствима и другим
ресурсима директног корисника средстава буџета;
врше послове припреме и израде предлога финансијског плана директних корисника средстава
буџета града за наведене програме и на месту израдио својим потписом потврђују тачност и
усклађеност података са упутством за израду Одлуке о буџету за текућу годину;
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воде књиге улазних и излазних фактура и књигу закључених уговора директног корисника
средстава буџета;
припремају одговарајућу документацију за исплату других личних примања и исплата по уговору;
старају се о исправности обрачуна и уплате пореза и доприноса;
воде регистар измирења новчаних обавеза у смислу поштовања рокова измирења новчаних
обавеза у комерцијалним трансакцијама између органа града и привредних субјеката;
врше обрачун на прописаним обрасцима ради плаћања пореских обавеза;
припремају све потребне податке за састављање периодичних финансијских извештаја директног
корисника и годишњег финансијског извештаја директног корисника;
контролишу извршење финансијских планова директног буџетског корисника;
врше контролу комплетности суштинске, рачунске и законске исправности примљених фактура и
уговора и својим потписом на фактурама потврђују њихову исправност;
за ликвидирану финансијску документацију припремају захтеве за плаћање из буџета, у складу са
процедурама из Упутства о раду трезора града Бор, које потписују испред директног корисника
за претходну контролу и све достављају шефу Одсека на оверу, ради даљег кретања документа;
обављају интерну финансијску ревизију.

оквиру текућих послова и задатака у 2016. години за Градску управу Бор поднети су захтеви за
плаћање директног корисника – укупно је поднето 1.300 захтева, захтеви за промену апропријације
поднето је укупно 8 захтева, захтеви за промену квоте поднето је укупно 41 захтев и заведено је укупно
825 улазних рачуна и 48 излазних рачуна:
У књигу улазних рачуна за директног корисника – Градску управу и евидентирано је односно
заведено укупно 825 рачуна.
Захтеви за плаћање директног корисника буџетских средстава – Градску управу укупно је поднето
1.300 захтева.
Књига излазних рачуна за директног корисника – Градску управу је евидентирано,
односно
заведено укупно 48 рачуна, и то за:
Теленор ДОО DOO Београд – за период од 01/2016 до 12/2016
фактурисано је 12 рачуна;
ВИП МОБИЛЕ ДОО Београд – за период од 01/2016 до 12/2016 фактурисано је 12 рачуна;
Основном суду Бор – за период од 01/2016 до 12/2016 фактурисано је 12 рачуна;
Основном јавном тужилаштву Бор – за период од 01/2016 до 12/2016 фактурисано је 12 рачуна.
Поднети су захтеви за промену апропријације директног корисника – Градска управа у складу са
законским прописима – поднето је 8 захтева.
Поднети су захтеви за промену квоте директног корисника – Градска управа у складу са
прописаним процедурама – укупно је поднет 41 захтев.
Састављање периодичног финансијског извештаја за директног кориснике буџетских средстава -
Градску управу, састављено је укупно 4 извештаја, и то:
Периодични финансијски извештај за период 01.01.2015. - 31.12.2015.године;
Периодични финансијски извештај за период 01.01.2016. - 31.03.2016.године;
Периодични финансијски извештај за период 01.01.2016. - 30.06.2016.године;
Периодични финансијски извештај за период 01.01.2016. - 30.09.2016.године.
На основу донете Одлуке о буџету града Бор за 2016. годину донето је Решење о утврђивању
финансијског плана Градске управе Бор за 2016. годину као директних корисника буџетских
средстава као и Решења Градске управе Бор о расподели средстава индиректним корисницима
буџетских средстава у оквиру одобрених апропријација Одлуком о буџету града Бор за 2016.
годину.
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11.4. Благајнички послови, послови финасирања и извештавања према другим државним
органима и послови обрачуна плата
Благајнички послови, послови финасирања и извештавања према другим државним органима и
послови обрачуна плата:
прате прописе из области буџетског система, финансија и платног промета, прописе из области
пореског система, из области зарада и других примања и одговоран је за њихову примену у свом
раду;

врше исплату свих накнада у готовом новцу за све директне буџетске кориснике истог дана када је
подигнут новац са рачуна;

чувају
готов новац и хартије од вредности у каси благајне;

врше обрачуне: накнада Градском већу, накнада за рад комисија, савета и других радних тела које је
формирала Скупштина, дневница и путних трошкова, уговора о делу и других уговора, накнада
одборника Скупштине града, правдање утрошка горива по дебитним картицама;

воде књиговодство благајне и одговоран је за ажурност у књижењу;
књиже извршене исплате по лицима ради сачињавања годишњих пореских пријава;
 непосредно су одговорни за законито обављање послова и за све начињене пропусте у свом раду;
за обрачун припремају захтев за плаћање из буџета, у складу са процедурама из Упутства о раду
трезора града Бор, које потписује испред директног корисника за израду и претходну контролу и
све доставља шефу групе на оверу, ради даљег кретања документа;

прате прописе из области буџетског система, финансија и платног промета, прописе из области
пореског система, из области зарада и других примања и одговорну су за њихову примену у свом
раду;

раде обрачун плата: припремање обрачуна за исплату плата и боловања до 30 дана за све запослене,
изабраним и постављеним лицима директних буџетских корисника, обрачун за исплату боловања
преко 30 дана, обрачун за исплату породиљских боловања;

одговарају на рекламације, примедбе и приговоре на обрачун зарада;
 раде извештаје о исплаћеним зарадама за потребе органа управљања и Завода за статистику;
раде и достављају сву потребну прописану документацију Фонду за пензијско-инвалидско осигурање
и Заводу за здравствено осигурање;

припремају потребну документацију за задуживање радника на терет сопствене плате код банака и
добављача;

издају потврде запосленим, изабраним и постављеним лицима о исплаћеним платама и накнадама;
воде евиденције о издатим потврдама;
прате промене за исплату плата и накнада;
издају потврде запосленима који одлазе у пензију;
врше израду обрасца М4;
припремају предмете за архивирање и доставу писарници по интерној доставној књизи;
 врше пријем и доставу поште преко интерне доставне књиге;
за обрачун припремају захтев за плате, у складу са процедурама из Упутства о раду трезора града
Бор, које потписују испред директног корисника за израду и претходну контролу и све
достављају шефу групе на оверу, ради даљег кретања документа;

припремају налоге за пренос средстава и достављају их програмски трезору.
11.4.1. Послови обрачуна благајне и обрачуна накнада и других личних примања

Благајна је у 2016. години по захтевима за плаћање директних корисника буџетских средстава,
припремила, извршила обрачун и исплатила 3.011 накнада и награда, и то:
1. по Решењу број 451-1/2016-II-01 исплачено је укупно 120 награда, и то:
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носиоцима дипломе „Вук С Караџић“ и ученицима генерације – 75 награда и
менторима за посебно постигнуте резултате ученика – 45 награда;
за превоз запослених Органа града (Скупштина града Бор, Председник и Градско веће града Бор) за
12 месеци исплаћено је 96 накнаде за превоз;
за превоз запослених Правобранилаштво града Бор за 12 месеци исплаћено је 36 накнаде за превоз;
за превоз запослених Градске управе за 12 месеци исплаћено је 2.004 накнаде за превоз;
написано је 257 путних налога за службени пут у земљи, обрађене су дневнице и накнаде трошкова
на службеном путу и исплаћене 257 накнаде запосленима у Органима града (Скупштина града
Бор, Председник и Градско веће града Бор), Правобранилаштву града Бор и Градској управи;
по Решењима за упућивање на службени пут у иностранство, обрађене су дневнице и накнаде
трошкова на службеном путу у иностранство и исплаћене су преко Народне банке Србије на
девизне рачуне за 4 запослена, односно 4 накнаде;
по Решењу број 401-781/2016-III-01 су обрађене и исплаћене јубиларне награде запосленима Градске
управе Бор за 10, 20, 30 и 40 за мушкарце и 35 година радног стажа за жене за 2016. годину, и то
за 15 запослених;
исплаћено је по Решењима 9 новчаних помоћи радницима и члановима породице радника Градске
управе Бор, од тога:
за набавку лекова и других потреба лечења – 4 новчане помоћи и
за погребне трошкове због смрти чланова уже породице запослених – 5 новчаних помоћи;
у 2016. години одржано је осам седница Скупштине опшине Бор, које су обрађене и исплаћене су
накнаде одборницима са пријављеним и прокњиженим пореским пријавама, укупно је исплаћено
264 накнаде;
обрађена је документација, извршена пријава и прокњижења пореских пријава и извршена исплата
накнада члановима Савета и Комисијама, укупно је исплаћено 206 накнаде, и то за:
одржано је осам седница Савета за друштвене делатности СО Бор и исплаћено је 40 накнада;
одржано је шест седница Савета за урбанизам, стамбене послове, комуналну делатност и
грађевинско земљиште СО Бор и исплаћено је 30 накнада;
- одржано је пет седница Савет за буџет и финансије СО Бор и исплаћено је 30 накнада;
одржано је десет седница Комисија за прописе СО Бор и исплаћено је 36 накнада;
одржано је осам седница Комисија за кадровска питања, одликовања и друга јавна признања СО Бор
и исплаћено је 40 накнада;
одржане су три седнице Административно мадатна комисија и исплаћено је 15 накнада;
одржани су три седнице Савет за статутарна питања и исплаћене су 15 накнада.
За готовинске исплате, подиже се готов новац са рачуна буџета града Бор. Исто тако уплаћује се
и готов новац на наведен рачун.
11.4.2. Послови обрачуна плата и извештавања према другим државним органима

2016. години у оквиру послова обрачуна плата обављали су следећи послови и задаци, и то:
Обрачун и штампање аконтација и коначног обрачуна плата за сваки месец по директним
корисницима за сваког појединачно, и то:
рекапитулације обрачуна;
списак умањења зараде за сваког радика;
образац НЗ-1 за боловање;
платни списак;
списак за банке;
списак свих радника са износима за исплату;
преглед запослених;
захтев за исплату плата и накнада – ИП образац;
спискови за кредиторе и обуставе;
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платне листе;
ковертирање и слање спискова за кредиторе 2 пута месечно око 95 комада;
брисање обустава које су истекле и њихово ажурирање пре сваког обрачуна;
ажурирање података за обрачун зарада сваког месеца;
унос часова рада за сваког радника за сваки месец;
унос кредита и обустава за сваку исплату;
- одлагање и архивирање документације за предходну годину, која се чува трајно.
2. Обрачун и контрола боловања преко 30 дана и достава РЗЗО за сваки месец.
Обрачун и контрола накнаде за породиљско одсуство за сваки месец.
Обрада, израда и слање ППП образаца електронским путем за 2015. годину – 911 запослена.
Израда потврда о висини прихода за 2015. годину за сваког радника појединачно.
Обрада, израда и предаја М4К обрасца о оствареној заради и стажу за 2015.годину.
По захтеву ПИО-а и по потреби врши се издане појединачних М4 и М8 образаца код неслагања
података за раније периоде од 1970.године па надаље.
Израда и достава извештаја РАД-1 Републичком заводу за статистику за сваки месец- 12 извештаја.
Издавање и овера потврда за кредите (издато 719 потврда за 2016.годину).
Куцање и скање дописа – 90 допис.
Обрада и достављање података месечно за регистар запослених.
11.5. Послови израде, планирања, и реализације захтева индиректних корисника











Послови израде, планирања, и реализације захтева индиректних корисника:
прате прописе из области буџетског система, пореског система, из области зарада и других примања,
из области финансија, платног промета и из области јавних набавки и одговорни су за њихову
примену у свом раду;
израђују Решења о расподели средстава индиректних корисника у оквиру одобрених апропријација и
на месту израдио својим потписом потврђују тачност и усклађеност података са предлогом
финансијског плана индиректних корисника и Одлуке о буџету за текућу годину;
израђују Збирни налог захтева трансфер са/без преузете обавезе за сваког индиректног корисника
посебно и испред директног корисника својим потписом на месту израдио потврђују да је трошак
на терет економске, функционалне и програмске класификације одговарајући и да је захтев у
складу са Решењем Градске управе Бор о расподели средстава индиректним корисницима и да је
набавка и обавеза по основу плаћања оправдана и у складу са Законом о јавним набавкама,
Законом о буџетском систему и документација комплетирана, истинита, рачунски тачна;
израђују дневна Решења о трансферу средстава индиректним корисницима и испред директног
корисника на месту израдио потврђују да је захтев за трансфер у складу са Решењем Градске
управе Бор о расподели средстава индиректним корисницима и да је расход оправдан и
документација комплетирана, истинита, рачунски тачна и законита;
врше усаглашавање финансијских планова корисника при изради Нацрта одлуке о буџету;
обавештавају кориснике о усвојеним апропријацијама и квотама;
врше пријем и проверу захтева корисника за трансфер средстава из буџета;
достављају шефу групе на оверу, ради даљег кретања документа;
воде евиденцију о добијеним, одобреним и пренетим захтевима;
припремају налоге корисника за трансфер средстава и достављају их програмски трезору;
прате реализацију одобрених финансијских планова, апропријација и квота и израђују образац 5 –
Извештај о извршењу са садржаним одступањима и осталим пратећим извештајима и потписују
га на месту израдио;
врше обраду захтева за измену апропријација и квота корисника;
обавештавају кориснике о измени апропријација и квота;
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припремају предлог финансијског плана индиректних корисника, испред директног корисника
средстава буџета града;
учествују у припреми измене и допуне финансијских планова корисника и измени и допуни Одлуке о
буџету.

оквиру текућих послова и задатака у 2016. години поднети су захтеви за трансфер средстава,
захтеви за промену квоте, захтеви за промену апропријације, захтеви за исправку књижења индиректних
корисника, и то:
захтеви за транфер средстава индиректних корисника – укупно је поднето 2.038 захтева и то за:
Народну библиотеку Бор - 241 захтев;
Музеј рударства и металургије Бор - 205 захтева;
Установу „Центар за културу града Бор“ – 215 захтева;
Предшколска установа „Бамби“ Бор – 87 захтева;
26 Месних заједница – 602 захтева;
ЈП Дирекција за изградњу Бора - 263 захтева;
Туристичку организацију Бор - 118 захтева;
Установу Спортски центар „Бор“ Бор– 189 захтева;
Буџетски фонд за заштиту животне средине – 55 захтева:
Буџетски фонд за развој пољопривреде – 16 захтева;
Буџетски фонд за популациону политику – 45 захтева;
Буџетски фонд за финансирање активне политике запошљавања – 2 захтева.
Сви напред наведени захтеви су прошли формалну, суштинску и рачунску контролу директног
корисника, утврђено је да су у складу са финансијским планом Градске управе и као такви су заведени у
Регистар захтева.
Поднети су захтеви за промену квоте индиректних корисника у складу са прописаним процедурама –
укупно је поднето 55 захтева, и то:
Народна Библиотека Бор – 2 захтева;
Музеј рударства и металургије Бор – 9 захтева;
Установу „Центар за културу града Бор“ – 4 захтева;
Предшколска установа „Бамби“ Бор – 6 захтева;
26 Месних заједница – 12 захтева;
ЈП "Дирекција за изградњу Борa" – 10 захтева;
Туристичка Организација Бор – 2 захтева;
Установа Спoртски центар "Бор" Бор – 8 захтева;
Буџетски фонд за заштиту животне средине – 2 захтева.
Поднети су захтеви за промену апропријације индиректних корисника у складу са законским
прописима – укупно поднето 8 захтева, и то:
Музеј рударства и металургије Бор – 3 захтева;
Установу „Центар за културу града Бор“ – 1 захтев;
Месна заједница Злот – 1 захтев;
ЈП "Дирекција за изградњу Борa" – 3 захтева.
Наведени захтеви су уредно заведени у одговарајућим Евиденцијама захтева код директног
корисника.
Поднети су захтеви за исправку књижења индиректних у складу са законским прописима – укупно је
поднето 12 захтева, и то:
Народна библиотека Бор - 1 захтев;
Музеј рударства и металургије Бор – 2 захтева;
Установа Центар за културу града Бор – 6 захтева;
Месне заједнице – 2 захтева;
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Установа Спoртски центар "Бор" Бор – 1 захтев.
Наведени захтеви су уредно заведени у одговарајућим Евиденцијама захтева код директног
корисника.
Написано је 110 дописа и достављени индиректним корисницима, и то: Народна Библиотека Бор – 5 дописа; - Музеј рударства и металургије
Бор – 21 допис;
- станова Центар за културу града Бор – 14
дописа; - Предшколска установа „Бамби“ Бор – 9
дописа; - ЈП "Дирекција за изградњу Борa" – 16
дописа;
- 26 Месних заједница – 23 дописа;
- Туристичка Организација Бор – 7 дописа;
- Установа Спoртски центар "Бор" Бор – 15 дописа.
Састављена су четири извештаја консолидиваних периодичних финансијских извештаја о извршеним
укупним расходима и издацима директног и индиректних корисника буџетских средстава у:
периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015.године;
периоду од 01.01.2016. до 31.03.2016.године;
периоду од 01.01.2016. до 30.06.2016.године;
периоду од 01.01.2016. до 30.09.2016.године.
Израђена су Решења о расподели средстава индиректним корисницима у оквиру одобрених
апропријација и Решења о измени и допуни Решења о расподели средстава, за све индиректне
кориснике израђена су 49 решења.


Израђен извештај свим индиректним корисницима о извршеним циљевима и индикаторима за
2015.годину, испред директног корисника средстава буџета града- урађен један извештај.




Припрема се предлог финансијског плана индиректних корисника за 2017. годину са пројекцијама за
2018. годину
и 2019. годину, испред директног корисника средстава буџета града - урађен један
предлог.
Учествује се у припреми измене и допуне финансијских планова корисника и измени и допуни
Одлуке о буџету.

11.5.1. Послови израде и реализације захтева индиректних корисника у области школског
васпитања, социјалне заштите - Центра за социјални рад, културе-историјског архива






Наведени послови:
прате прописе из области буџетског система, пореског система, из области зарада и других примања,
из области финансија, платног промета и из области јавних набавки;
израђују Решења о расподели средстава индиректних корисника и на месту израдио својим потписом
потврђују тачност и усклађеност података са предлогом финансијског плана индиректних
корисника и Одлуке о буџету за текућу годину;
израђују дневна Решења о преносу средстава индиректним корисницима и на месту израдио својим
потписом потврђују исправност, истиност и комплетност документације;
врше усаглашавање финансијских планова корисника при изради Нацрта одлуке о буџету;
обавештавају кориснике о усвојеним апропријацијама и квотама;
врше пријем и проверу захтева корисника за трансфер средстава из буџета и све достављају шефу
групе на оверу, ради даљег кретања документа;
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воде евиденцију о добијеним, одобреним и пренетим захтевима;
припремају налоге корисника за трансфер средстава и достављају их програмски трезору;
прате реализацију одобрених финансијских планова, апропријација и квота и израђују образац 5 –
Извештај о извршењу са садржаним одступањима и осталим пратећим извештајима и потписују
га на месту израдио;
врше обраду захтева за измену апропријација и квота корисника;
обавештавају кориснике о измени апропријација и квота;
учествују у припреми измене и допуне финансијских планова корисника и измени и допуни Одлуке о
буџету;
У оквиру текућих послова и задатака у 2016. години поднети су захтеви за трансфер средстава,
захтеви за промену квоте, захтеви за промену апропријације, захтеви за исправку књижења
индиректних корисника у области школског васпитања, социјалне заштите - Центра за социјални
рад, културе - историјског архива, и то:
захтеви за транфер средстава индиректних корисника у области школског васпитања, социјалне
заштите - Центра за социјални рад, културе - историјског архива – укупно је поднето 2.081
захтева и то за:
Основно образовање 1.400 захтева;
Средње образовање 520 захтева;
Центар за социјални рад 98 захтева;
Историјски архив Неготин-одељење у Бору 63 захтева.

Сви напред наведени захтеви су прошли формалну, суштинску и рачунску контролу директног
корисника, утврђено је да су у складу са финансијским планом Градске управе и као такви су заведени у
Регистар захтева.
Било је и захтева промена квота индиректних корисника у области школског васпитања, социјалне
заштите - Центра за социјални рад, културе - историјског архива у складу са прописаним
процедурама.


Поднети су захтеви за промену апропријације индиректних корисника у области школског
васпитања, социјалне заштите
- Центра за социјални рад, културе - историјског архива у складу
са прописаним процедурама.
Наведени захтеви нису заведени у одговарајућим Евиденцијама захтева, већ су прослеђени код
директног корисника.
Написано је 52 дописа и достављени индиректним корисницима у области школског васпитања,
социјалне заштите - Центра за социјални рад, културе - историјског архива.


Састављени су консолидивани периодични финансијски извештаји о извршеним укупним расходима
и издацима индиректних корисника буџетских средстава у области школског васпитања у:
периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015.године;
периоду од 01.01.2016. до 31.03.2016.године;
периоду од 01.01.2016. до 30.06.2016.године;
периоду од 01.01.2016. до 30.09.2016.године.
11.6. Послови буџетa
Обављају се сви послови по Упутству о раду трезора града Бор, и то:
даје се предлог економских смерница за Градско веће;
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послови доношења стручног упутства за припрему нацрта Одлуке о буџету, које садржи основне
економске смернице Градског већа, у сарадњи са начелником одељења;
достављање упутства корисницима буџета;
анализирају се захтеви за финансирање директних буџетских корисника и предлажу се износи
апропијација, који се уносе у нацрт Одлуке о буџету;
организује се усаглашавање финансијских планова корисника и њихових апропријација у нацрту
буџета у сарадњи са шефом групе финансијске оперативе органа управе;
организује се процес доношења Нацрта одлуке о буџету;
организује се обавештавање корисника буџета о усвојеним апропријацијама и извршеним
променама истих;
послови припреме података за Одлуку о изменама и допунама одлуке о буџету, даје се предлог
решења о привременом финансирању буџета;
даје се начелнику одељења предлог решења о одобрењу средстава из сталне и текуће буџетске
резерве;
старање о наплати камате по пласираним средствима трезора;
организују се послови вођења аналитичке евиденције градског пословног простора и просторија
директних обављања послова фактурисања закупнине за директне кориснике, раскњижавања
уплата по изводима;
раде се месечни извештаји о наплати закупа по издатим фактурама и др. послова директних
корисника као и извештаји о наплати закупнине и самодоприноса индиректних корисника и
извештаји се достављају начелнику Одељења и руководиоцу Одсека за трезор, рачуноводство и
финансијску оперативу, старају се о редовној наплати закупнине, обавештава се Одељење за
имовинско-правне послове и урбанизам и Градско јавно правобранилаштво о неизмиреној
закупнини;
послови отварања и контроле рачуна и подрачуна;
иницирање потребе задуживања у циљу обезбеђења ликвидности трезора;
финансијско извештавање;
води се: регистар запослених, изабраних, постављених и ангажованих лица у јавном сектору;
израђује се консолидовани извештај о планираним и извршеним расходима за плате на: Обрасцу
пл-1 Плате запослених код корисника буџета јединице локалне власти; Обрасцу пл-2- број
запослених код корисника буџета јединице локалне власти;
подносе се извештаји о инвестирању новчаних средстава са консолидованог рачуна трезора
локалне власти на домаћем финансијском тржишту новца Управи за трезор од стране локалног
органа управе надлежног за финансије – Образац ИКРТЛВ, Образац ИБСКЛВ, Образац
ИСПКЛВ;
састављају се и достављају месечни и годишњи извештаји јединица локалне самоуправе - града;
обрађују се други подаци утврђени актом Владе;
израђују се извештаји о раду Одељења за Скупштину.
У оквиру активности налогом за укидање подрачуна консолидованог рачуна трезора код Управе
за трезор у 2016. години је угашена један подрачуна, а код Народне банке Србије један девизни
подрачун, и то:
подрачун број 840-27114740-28 – Град Бор - Пројекат „ПРОГЕН“, је отворен за реализацију
пројекта у оквиру ИПА програма Прекограничне сарадње Србија – Бугарска – II круг под
називом Град Бор - Пројект «Бизнис ресурс центар за стварање пројеката и прекограничну
сарадњу – ПРОГЕН», код Управе за трезор – Филијала Зајечар – Експозитура Бор, по потписаном
Уговору између Европске Комисије и Бугарске-Чипровци, број РД 02-29-31/21.01.2013 и Анекс 2
Уговора између Бугарске-Чипровци и Града Бор, број 401-175/2013- II од 01.03.2013. године.
Пројекат је реализован и дана 22.11.2016. године затворен је динарски подрачун код Управе за
трезор. Такође, затворен је и девизни рачун код Народне Банке Србије - Сектор за девизне
послове за располагања средствима за реализацију пројекта „ПРОГЕН“, и назив рачуна је: Рачун
донације 4 – наменски депозит у страној
валути –Град Бор, број девизног рачуна: 504103-100007070, ИБАН девизног рачуна:
RS35908504103000707021 и намена: за реализацију Пројекта ПроГен, дана 22.11.2016. године.
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Код Управе за трезор на Образцу ЗБ-2 – захтевом директног корисника буџетских средстава за
брисање из евиденције намене из Евиденције корисника јавних средстава, попуњена су 3
образаца за брисање намена, и то за:
Ознака ДБК 04565, ЈБ намене 70461 - Градска управа – Основно образовање, брисана 22.11.2016.
године;
Ознака ДБК 04565, ЈБ намене 70462 - Градска управа – Средње образовање, брисана 22.11.2016.
године;
Ознака ДБК 04565, ЈБ намене 70997 - Градска управа – Пројекат „ПРОГЕН“, брисана 22.11.2016.
године.
Управе за трезор - Централа у Београду, Број:401-82/16-028 од 12.02.2016.године, доставила
је
списак директних и индиректних корисника средстава локалне власти, као и податке других
корисника јавних средстава, који подносе завршне рачуне код Управи за трезор и локална
самоуправа је извршила верификацију списка за завршне рачуне, односно проверила и ажурирала
податаке и доставила верификован списак Управи за трезор-филијали Зајечар.
Управе за трезор - Централа у Београду, Број:401-508/16-028 од 16.11.2016.године, доставила је
списак КЈС, са подацима из Евиденције КЈС, код Управе, у надлежности ЈЛС/АП за 2017.годину,
и
локална самоуправа је извршила верификацију списка КЈС, односно проверила и ажурирала
податаке и доставила верификован списак Управи за трезор-филијали Зајечар.
Републучки завод за статистику, дописом Број: 052-89 од 18.05.2016.године, измену податка о
лицу одговорном за заступање, због одржавања Регистра јединица разврставања и ажурирања
Статистичког пословног регистра, који се уноси преко веб-упитника, које је ажурирано
18.05.2016. године.


Извештаји и подаци, које су прописани Законом, Правилницима, Уредбама или су тражени од
Министарстава, Управа за трезор...




У 2016. години достављани су сви месечни, тромесечни, полугодишњи и годишњи извештаји и
подаци, које су достављени Министарствима,
Управи за трезор, Републучком заводу за
статистику, Пореској управи..., и то:
Месечни извештаји:
прихода и расхода (Образац П/Р) - (урађено 12 извештаја);
извештаји о инвестирању новчаних средстава на КРТ локалне власти (Образац ИКРТЛВ,
Образац ИБСКЛВ, Образац ИСПКЛВ) - (урађено 12 извештаја);
извештаји о усаглашавање података из извештаја о бруто наплати, повраћају и расподели
јавних прихода (извештај Т – Трезор) - (урађено 12 извештаја);
образложење разлика код свих извештаја, и то: прихода (извештај Т –Трезор) и извештаја П/Р
и расхода (Преглед трошкова по трезору стање код УТ) и извештаја П/Р и Промета и стање на
рачуну 640 стање код УТ - (урађено 12 извештаја);
регистар запослених – кадровски и финансијски подаци за директне кориснике, и то:
подаци о радницима запосленим на неодређено и одређено време;
подаци о радницима запосленим по уговору;
подаци о радницима запосленим преко задруге и финансијски подаци, који су
учитани у регистар запослених код Управе за трезор – (урађено 12 извештаја);
Правилником о начину и садржају извештавања о планираним и извршеним расходима за плате у
буџетаским јединицама локалне власти у 2016. години, прописани су следећи обрасци:
- Образац ПЛ-1- Плате запослених код корисника буџета јединица локалне власти и -- Образац
ПЛ-2- Број запослених код корисника буџета јединица локалне власти – (урађено 12 извештаја);
Прослеђена су укупно 72 месечна извештаја.
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Квартални, полугодишњи и годишњи извештаји:
Годишња апропријација и месечне квоте за буџет локалне самоуправе (Табела апропријација).
Прослеђена су 4 извештаја.
Месечни, квартални, полугодишњи и годишњи извештаји:
Правилником о садржају и начину финансиског извештавања о планираним и оствареним приходима
и примањома и планираним и извршеним расходима и издацима јединица локалне самоуправе,
прописани су следећи обрасци:
- Образац 1 – Приходи и примања буџета града;
- Образац 2 – Расходи и издаци буџета града по економској и функционалној класификацији;
- Образац 2а – Трансфери за основно и средње образовање-аналитика према врсти расхода и
издатака; - Образац 3 – Обрачун суфисита/дефицита са рачуном финансирања;
- Образац 4 – Плате и број запослених код корисника буџетаских средстава јединица локалне
самоуправе; - Образац 5 – Ниво задужености града.
Обрасци се попуњавају месечно, квартално и годишње по изворима прихода. У 2016. године су
попуњени обрасци који садрже 144 извештаја учитани у локални трезор код Управе за трезор, оверени и
прослеђени Управи за трезор.
Дати су остали подаци и извештаји који су били тражени:
- подаци Републичкој дирекција за имовину Републике Србије за 2015. годину, и то:
Образац НЕП са подацима о кориснику и непокретности који су купљени током 2015. године;
Образац ОСН са подацима о кориснику и приложеној табели за опрему која је купљена током
2015. године;
Образац ЗОС-1 непокретности на дан 31.12.2015. године;
Образац ЗОС-2 непокретности на дан 31.12.2015. године;
Образац ЗОС-1 покретних ствари на дан 31.12.2015. године и
Образац ЗОС-2 покретних ствари на дан 31.12.2015. године.
Урађено је и шест извештаја у 2016. години за Републички завод за статистику за Скупштину града
Бор, Градску управу и Градско јавно правобранилаштво и то:
- Образац КГИ-03 – комплексни годишњи извештај и
Образац ИНВ-01 – годишњи извештај у основна средства.
Министарству финансија - Пореској управи - филијали Бор за 2016. годину попуњени су и
достављене појединачне пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу и доприносима за
обавезно социјално осигурање по одбитку на терет примаоца прихода на Образцу ППП, и то
подаци о примаоцу прихода из радног односа-физичким лицима и подаци о примаоцу прихода
ван радног односа-физичким лицима, поднете су и достављене физичким лицима пореске пријаве
за 79 лице.


Вођени су и послови вођења аналитичке
евиденције закупа градског пословног простора и
раскњижавања уплата по изводима


У 2016. години рађени су текући послови вођења аналитичке евиденције закупа градског пословног
простора, раскњижавања уплата по изводима и достављају се месечни извештаји о наплати
закупа по издатим фактурама и други послови директног корисника као и извештаје о наплати
закупнине индиректних корисника и извештаји се достављају начелнику Одељења и руководиоцу
Одсека за
трезор, рачуноводство и финансијску оперативу, и то:
Уплатни рачун 840-742152843-59 - Приходи од давања у закуп, односно на коришћење
непокретности у државној својини које користе града и индиректни корисници њиховог буџета, у
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помоћној евиденцији је прокњижено 151 извод, који сарджи 1.300 ставки. Изводи уплатног
рачуна 840-742152843-59 се свакодневно доставља Јавном предузећу за стамбене услуге “Бор“
којем су поверени послови да издаје фактуре и прати наплати закупнине пословног простора
директног корисника- Града Бор. Рађени су месечни извештаји о наплати закупа по издатим
фактурама директног корисника као и извештаје о наплати закупнине индиректних корисника и
извештаји се достављају начелнику Одељења, руководиоцу Одсека за трезор, рачуноводство и
финансијску оперативу и индиректним корисницима који издају пословни простор у закуп.
Уплатни рачун: 840-742155843-80 - Приходи од давања у закуп, односно на коришћење
непокретности у Градској својини које користе града и индиректни корисници њиховог буџета, у
помоћној евиденцији је прокњижено 230 извода, који сарджи 758 ставки. Изводи уплатног рачуна
840-742155843-80 се свакодневно доставља Јавном предузећу за стамбене услуге “Бор“ којем су
поверени послови да издаје фактуре и прати наплати закупнине пословног простора директног
корисника- Града Бор. Рађени су месечни извештаји о наплати закупа по издатим фактурама
директног корисника као и извештаје о наплати закупнине индиректних корисника и извештаји
се достављају начелнику Одељења, руководиоцу Одсека за трезор, рачуноводство и финансијску
оперативу и индиректним корисницима који издају пословни простор у закуп.
Уплатни рачун: 840-742156843-87 - Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у
предшколској установи у корист нивоа града, користи се од 29.12.2016. године, а у помоћној
евиденцији прокњижено је 4 извода. Изводи уплатног рачуна 840-742156843-87 се свакодневно
достављају Предшколској установи „Бамби“, која књижи појединачно кориснике за смештај
детета у предшколску установу, а по издатим рачунима.
Уплатни рачун: 840-745151843-03 – Остали приходи у корист нивоа града, у помоћној евиденцији је
прокњижено 96 извода, који сарджи 182 ставке.
Рађени су месечни извештаји о уплатама накнада, чланарина, по издатим рачунима директног
корисника као и индиректног корисника. Извештаји се достављају начелнику Одељења и
индиректним корисницима који издају рачуне.
Уплатни рачун: 840-741511843-34 - Накнада за коришћење минералних сировина геотермаиних
ресурса, где је учешће Републике Србије – 60%, а града Бор – 40%. У 2016.години је у помоћној
евиденцији прокњижено 7 извода, који сарджи 7 ставки.
Анализирани су и остали уплатни рачуни по захтеву начелника Одељења за финансије.
Рађени су послови вођења аналитичке евиденције депозита и раскњижавања уплата по изводима. У
2016.години за подрачун Скупштина града - депозит број 840-566804-29, на који се уплаћује
депозит за учешће на лицитацији, односно за јавно надметање за закуп пословног простора,
земљишта и .... Са депозитног рачуна по завршетку лицитације - надметања врши се повраћај
лицитатору или се врши уплата на уплатне рачуне по приспелим дописима за повраћај или
прекњижење. Рађени су и послови вођења аналитичке евиденције, и у помоћној евиденцији је
прокњижено 26 извода, који сарджи 55 ставки.
11.7. Послови канцеларијског пословања




Канцеларијског пословање се односи на следеће:
обавља секретарске, сложеније административно–техничке и докуметнационо-евиденционе послове;
прима и заводи пошту, распоређује примљену пошту према обрађивачима;
врши хронолошко одлагање целокупне документације у вези финансијско-материјалног пословања
за начелника, руководиоце Oдсека и шефова група и предаје архиви Градске управе;
води евиденцију о радном времену запослених.
У 2016. години одрађени су следећи послови, и то:
Кроз интрно доставну књигу је примљено и прослеђено извршиоцима послова одељења 8.452
захтева, дописа и друга примљена документа;
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Кроз књигу рачуна за директне кориснике је примљено и прослеђено извршиоцима тих послова
2.856 рачина;






Кроз књигу примљене поште за Одељење је примљено и прослеђено извршиоцима тих послова 2.870
докумената која су примљена поштом;
Води се евиденција о радном времену запослених у одељењу;
Припрема се извештај за превоз сваког месеца за запослене у одељењу;
Припрема се план коришћења годишњег одмора за запослене у одељењу;



Копирана, скенирана
документација за потребе начелника и шефова и запослених у одељењу око
2.500 листова.




Изршено је хронолошко одлагање целокупне документације у вези финансијско - материјалног
пословања Одељења за финансије, класирана је књиговодствена документација за 2016. годину у
143 класера.
Издавани су бројеви а затим се хронолошко одлагала целокупна документација у вези финансијско-
материјалног пословања, и то за:
401-1 – извештаји, дописи, обавештења, ...., укупно 413 предмета и
401-2 – дописи, обавештења, .... ...., укупно 1.028 предмета.
Сви предмети су класирани и предати архиви Градске
управе.

У току године било је одсуства запослених због боловања, породиљског одсуства, смене
начелника Одељења, зато је Одељење отежано обављало послове, али се настојало да се сви послови
заврше у прописаним роковима и у траженом обиму уз поштовање свих законских и подзаконских
прописа из области финансија и рачуноводства.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ, КОМУНАЛНЕ, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Одсек за обједињену процедуру изавања дозвола и комуналне послове
Припремљене су следеће одлуке:
Одлука о изради Плана генералне регулације туристичког подручја Стол објављена у „Службеном
листу града Бор“, број 12/2016.
Одлукa о изради Плана детаљне регулације гробља у Бору објављена у Службеном листу града Бор,
број 12/2016.
Одлукa о изради Плана детаљне регулације гробља у Брестовцу објављена у Службеном листу града
Бор, број 12/2016.
Припремљен је технички део тендерске документације за јавне набавке за избор обрађивача
следећих планова:
План генералне регулације туристичког комплекса Црни врх;
План генералне регулације туристичког подручја Стол;
План детаљне регулације гробља у Бору;
План детаљне регулације гробља у Брестовцу;
План детаљне регулације за изградњу колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода у
сливу Борске реке.

294

1.1. Спровођење обједињене процедуре електронским путем
1.1.1. Локацијски услови (350 – попис аката)
Укупан број предмета : 28
Позитивно решено: 15
Негативно решено: 5
Одбачено: 6
Позитивно решено у 2017. години
1.1.2. Решења о грађевинској дозволи (351 – попис аката)
Укупан број предмета: 20
Број позитивно решених: 6
Број одбачених: 11
Број обустављених: Број одбијених: 3
1.1.3. Решења којим се дозвољава извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола
(чл.145. Закона) - (351 – попис аката)
Укупан број предмета: 39
Број позитивно решених: 22
Број одбачених: 12
Број обустављених: 0
Број одбијених: 5
1.1.4. Решења о измени грађевинске дозволе услед одступања (чл.142. Закона)- (351 – попис
аката)
Укупан број предмета: 3
Број позитивно решених: 2
Број одбачених: 1
Број обустављених: Број одбијених: 0
1.1.5. Решења о измени грађевинске дозволе услед промене инвеститора (чл.141. Закона)
(351 – попис аката)
Укупан број предмета: 0

1.1.6. Решења о уклањању (рушењу) објеката (351 – попис аката)
Укупан број предмета: 0
1.1.7. Пријава почетка извођења радова (351 – попис аката)
Укупан број предмета: 28
Број издатих Потврда о пријави почетка извођења радова: 17
Број издатих Обавештења да пријава не испуњава формалне услове: 11
1.1.8. Пријава изграђених темеља и њиховој усклађености са пројектном документацијом
(351
– попис аката)
Укупан број предмета: 6
Број издатих Потврда о изграђеним темељима: 4
Број издатих Обавештења да пријава не испуњава формалне услове: 2
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1.1.9. Пријава завршетка радова у конструктивном смислу (351 – попис аката)
Укупан број предмета: 3
Број издатих Потврда о завршетку радова у конструктивном смислу: 3
1.1.10. Издавање решења о употребној дозволи објеката електронским путем (351 – попис
аката)
Број позитивно решених: 12
Број поднетих захтева за упис код СКН Бор: 12
Број одбачених захтева: 3

Издавање дозвола и аката у аналогној (папирној ) форми
2.1. Информације о локацији и други вануправни акти са
класификационим бројем 350
Укупан број захтева: 225
Број решених: 174
Број нерешених: 51 предмет задужен од стране лица које је у децембру 2016. године прераспоређено
на друго радно место у другом одељењу Градске управе Бор
2.2. Решења о грађевинској дозволи и поступци везани за исте (измена решења, исправка
ТГ и сл.) - 351
Укупан број предмета: 27
Број позитивно решених: 17
Број одбачених: Број обустављених: 1
Број одбијених: 3
Број презаведених у 2017. годину: 6
2.3. Решења којим се дозвољава извођење радова за које се не
издаје грађевинска дозвола (чл.145. Закона) и поступци везани за
исте - 351
Укупан број предмета: 10
Број позитивно решених: 8
Број одбачених: Број обустављених: Број одбијених: Број презаведених у 2017. годину: 2
2.4. Решења о уклањању (рушењу) објеката - 351
Укупан број предмета: 7
Број позитивно решених: Број одбачених: Број обустављених: Број одбијених: Број презаведених у 2017. годину: 7
2.5. Пријава почетка извођења радова - 351
Укупан број предмета: 0
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2.6. Документација - 351
Укупан број предмета: 0
2.7. Пријава завршетка радова у конструктивном смислу - 351
Укупан број предмета: 0
2.8. Уверења о години изградње објеката - 03
Укупан број предмета: 298
Број позитивно решених: 244
Број одбачених: Број обустављених: Број одбијених: Број презаведених у 2017. годину: 54
2.9. Издавање решења са исправком техничке грешке – 351 - управни
Позитивно решено издата решења: 9
Одбијен: 1
2.10. Издавање обавештења, тумачење издатих решења – 351 - вануправни
Позитивно решено издата обавештења: 8
Легализација објеката и издавање решења о oзакоњењу – 351 - управни
2016. за решавање је било укупно 3.095 захтева (позитивно решено 131 захтев, 1 одбаченизјавом одустао од озакоњења) од тога :
Захтева за легализацију (управни предмети 351) пренето из 2015. години на решавање по закону о
озакоњењу објекта, од тога решено 34 захтева, остало за решавање и пренеето у 2017. години
1.156 захтева.
474 захтева - пријава за легализацију (вануправни предмети 350) пренето из 2015. године на
решавање по закону о озакоњењу објекта, решено 4 захтева, остало за решавање и пренеето у
2017. години 470 захтева.
1.430 захтева били за решавање за озакоњење објекта (управни предмети 351-12) формирани по
решењу грађевинског инспектора, од тога решено 98 захтева, остало за решавање и пренеето у
2017. години 1.333 захтева.
1 захтев- поступак обустављен.
Комунална делатност – 352 – управни
Укупно 622 захтева од тога :
566 захтева – позитивно решено-издато решење
33 захтева – oдбаченo
16 захтева – одбијено
1 захтев- обустављен поступак
4 захтева- исправка техничке грешке
2 жалбе и презаведени у 2017. години.
Одсек за имовинско-правне и стамбене послове
5.1. Предмети са класификационим бројем 463
Вануправни – 16 предмета и донето је:
6 сагласности датим сеоским Месним заједницама за издавање пословног простора;
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2 Одлуке о давању на коришћење објеката у јавној својини града Бор школама (економској и
техничкој);
Одлука о давању на коришћење објеката у јавној својини оптине Бор Месним заједницама;
Одлука о давању на коришћење објеката у јавној својини града Бор ЈП за стамбене услуге ''Бор'';
Одлука о давању на коришћење објеката у јавној својини града Бор Центра за културу Бор;
Сагласност Илић Саше за извођење радова;
2 сагласности Телекому за извођење радова;
Сагласност МЗ Горњане за давање у закуп непокретности;
Одлука о мањим монтажним објектима;
2 споразума о регулисању накнаде за одузето грађевинско земљиште;
4 Уговора о продужењу рока;
19 Уговора (Анекси, измена Уговора, Уговори о закупу...);
2 записника о саслушању странке по замолницама;
Управни – 9 предмета и донето је:
1 решење о измени решења;
3 решења о одређивању земљишта за редовну употребу објекта;
1 закључак и 1 решење о конверзији;
4 решења о продужењу рока;
1 решење о одбијању захтева за давање у закуп;
1 решење о давању локације за киоск;
1 решење за продају градског грађевинског земљишта.
5.2. Предмети са класификационим бројем 465
Вануправни – 119 предмета од којих:
Закључена 21 споразума са РББ-ом;
20 захтева за доставу тржишне цене.
Управни – 66 предмета и донето
је:
30 решења о експропријацији у коме је корисник експропријације РББ;
25 решења о експропријацији за АД ''Електромрежа Србије'';
1 решење о експропријацији сеоског гробља у Злоту .
5.3. Комисија за вођење поступка враћања земљишта града Бор
Донето 1 решење о усвајању захтева за повраћај земљишта;
Одржано 5 расправа;
Одржано 10 састанака Комисије.
осталим предметим где постоје услови за доношење решења иста нису донета обзиром да се на
предлог Министарства чекало да сва Већа Управног суда донесу Одлуку да одузето земљише за које је
била регулисана накнада ранијим соптвеницима не могу бити предмет враћања.
Такође, нису заказане расправе по понудама АД ''Електромреже Србије'' јер су понуде
делимичне, јер не садрже понуду установљено право службености, већ само за експроприсане делове
парцела, па је у два наврата затражено од АД ''Електромреже Србије'' да достави понуду и за право
службености како би накнада била у целини регулисана.
По 2 предмета за АД ''Електромреже Србије'' нису још донета правоснажна решења обзиром да су
предмети по жалби били предмет поступка пред другостепеним органом, а главни разлог за прекорачење
рокова за доношење решења јесте велики обим посла, сложеност поступака.
Стамбени послови
току 2016.године под класификационим знаком ''360'' заведено је 262 предмета.
области откупа стана поднето је 18 захтева.
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Једна странка је одустала, а по осталим захтевима су припремљени уговори.Поступак је сада
знатно компликованији јер за сваки стан мора најпре да се изврши његово књижење да би смо извадили
лист непокретности и одна га продали путем откупа.
Такође је процедура сложенија и због рада јавног бележника, одн. судије су оверавале уговоре у
форми јавнобележничког записа па се подноси много више документације него раније.
Што се тиче захтева за исплату вредности стана- остатка дуга у целости поднета су 5 захтева од
чега припремљено 3 уговора а за два се чека извештај стамбеног предузећа о уплатама.
Поднето је 18 захтева за ступање у правни положај дужника и припремљено је 16 уговора а за два
још увек није достављен извештај стамбеног предузећа.
За промену хипотекарног дужника поднето је 12 и решено је 10 захтева ,а за 2 је спорна
документација.
Поднето је 2 захтева за издавање уверења да је купопродајна цена стана исплаћена у целости и
издата 2 уверења.
Што се тиче захтева за промену носиоца станарског права поднета су 2 захтева и сви су
позитивно решени.
За закуп стамбене јединице на одређено време од 6 месеци поднета су 144 захтева од чега је
Комисија за задовољење стамбених потреба града Бор решила 66 захтева о чему су донета збирна
решења и закључено је 66 уговора. Остали захтеви су обрађени и биће решени на некој од наредних
седница Комисије. Међу преосталим захтевима највише је оних за које је поднет захтев а да је у
спроведеном поступку утврђено да станови нису власништво града како би Комисија могла да врши
расподелу истих већ су странке обавештене да се обрате власницима стана (РТБ-у, ТИР-у, Јама) или је
спорна провера са терена.
Преко овог органа а за Комисију за задовољење стамбених потреба примљено је 27 молби за стан
а донета су 4 решења о додели соба у самачком смештају ( од тога за 2 собе су се заменили власници.)
Поднето је 3 захтева за закључење уговора о закупу стана и сви су решени.
Поднето је 2 захтева за куповину стана по Уредби и припремљени су уговори а чека се да странке
овере и донесу заложне изјаве.
Поднет је захтев за откуп гараже који није решен због ненадлежности овог органа и странка је
обавештена о томе.
Поред ових текућих послова,з натан део радног времена проведен је у пословима са стамбеним
предузећем, службом за катастар непокретности везано за књижење јавне својине где се решавају
многобројне спорне ситуације да би се дошло до уписа јавне својине. У сарадњи са стамбеним
предузећем одржани су бројни састанци како би се устројила евиденција око станова који су у откупу, а
и како би они пренели Граду податке о становима који су власништво града Бор и који су у закупу.
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OДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Одељење за привреду и друштвене делатности образовано је као основна организациона јединица
у оквиру Градске Управе Бор. У Одељењу за привреду и друштвене делатности организована су два
одсека и то:
ОДСЕК ЗА ПРИВРЕДУ
ОДСЕК ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Број запослених радника: Послове у Одељењу за привреду и друштвене делатности у већем делу
године обављало је 23 радника и то начелник одељења, 12 запослених у Одсеку за привреду и 10 у
Одсеку за друштвене делатности.
Статус запослених радника: Од укупно 23 запослених, 20 је било запослено на неодређено радно
време и 3 на одређено радно време.
Квалификациона структура: 17 запослених је са високом стручном спремом, 2 запослена са
вишом стучном спремом и 4 запослена са средњом стручном спремом.
Боловања и одсуства: 6 запослених је користило боловање дуже од два месеца, а од наведених је 3
запослених било одсутно током целе године и то запослена на пословима јавних предузећа због
одржавања трудноће и породиљског одсуства свих 261 дана, запослена на пословима саобраћаја због
одржавања трудноће и породиљског одсуства 250 дана и други запослени на пословима саобраћаја 240
дана, због боловања. Једна запослена је неколико месеци почетком године била на испомоћи у другом
установи, па у том периоду није било извршиоца на пословима јавних предузећа, а током целе 2016.
године није било извршиоца на пословима саобраћаја, што је представљало велики проблем у раду
одељења.
2016. години било је укупно 3528 управних предмета, од чега је решено 3420 предмета. Након
почетка примене нових одредби ЗУП-а, услед обавезе прибављања документације по службеној
дужности, значајно је повећан обим посла на свим пословима који обухватају вођење управног поступка,
а посебно у области дечије заштите.
Поред великог броја управних и вануправних предмета, у Одељењу се обављају послови везани за
велики број области. Одељење за привреду и друштвене делатности је административно техничка
подршка у раду великог броја Савета, комисија и радних тела па је велики број радника овог одељења
поред послова и задатака по Правилнику о систематизацији радних места ангажован и на овим
пословима.
Одељење за привреду и друштвене делатности је укључено у све послове везане за јавна
предузећа и јавне установе ( израда нацрта оснивачких аката, провера статута, колективних уговора,
аката о систематизацији, израда решења о именовањима директора, управних и надзорних одбора,
праћење програма пословања, извештаји о раду ), као и образовне установе, у послове везане за буџетске
фондове за популациону политику, заштиту животне средине, пољопривреду и запошљавање, праћење
услуга из области социјалне заштите и мртвозорства, реализацију конкурса (расписивање конкурса,
давање упутстава потецијалним корисницима, вођење записника, сачињавање решења и сл. докумената,
склапање уговора, прикупљање документације, решавање по жалбама и захтевима у вези одобрених
пројеката итд.) из области пројеката од јавног интереса, пољопривреде, спорта, информисања,
стипендирања, комесаријата за избеглице и миграције, доношење и реализацију аката из наведених
области, управне послове из надлежности локалне самоуправе, као и поверене послове из области дечије
и борачко-инвалидске заштите, почев од управног поступка, па до исплата. За све наведене области
Одељење је припремало или учествовало у припреми преко 100 аката, односно већине аката која је
доносила Скупштина општоне Бор или Градско веће града Бор. Реализација ових послова подразумева
велики број контаката са странкама, oрганима града, институцијама, као и праћење и примену прописа из
великог броја области.
По одсецима су у 2016. години обављани следећи послови:
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ОДСЕК ЗА ПРИВРЕДУ
Канцеларија за локални економски развој
Послови праћења рада и развоја јавних предузећа
Послови приватног предузетништва
Послови саобраћаја
Канцеларија за заштиту животне средине
Послови пољопривреде, шумарства, водопривреде и заштите грађана од материјалних добара од
елементарних непогода и послови из области одбране и цивилне заштите
ОДСЕК ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Поверени послови
У складу са Законом о финансијској подршци породици са децом:
- Признавање права на дечији додатак; - Признавање права на

родитељски додатак;
- Признавање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства, одуства са рада ради неге

детета и одсуства са рада ради посебне неге детета.
У складу прописима из области борачко-инвалидске заштите -послови борачко- инвалидске заштите:

- Административно-технички и финансијско-књиговодствени послови у складу са Законом о

финансијској подршци породици са децом и прописима из области борачко-инвалидске заштите.
У складу са Уредбом о енергетски угроженом купцу – Право на стицање статуса угроженог купца
електричне енергије.
Остали послови
Послови признавања права у складу са прописима града Бор:
Признавање права на финансирање целодневног боравка трећег детета;
Признавање права на новчану помоћ незапосленим породиљама до навршене прве године живота
детета;
Признавање права на једнократну новчану помоћ породиљама.
Општи послови за делатности јавних установа и послови координатора за питања националних

мањина;

Планско-аналитички послови за делатности образовања, информисања, спорта и културе;

Планско-аналитички послови за делатности социјалне и здравствене заштите;
Послови повереништва комесаријата за избеглице.
ОДСЕК

ЗА

ПРИВРЕДУ

Канцеларија за локални економски
развој



Пројекти којима је конкурисала КЛЕР у 2016. години:
Учешће у финансирању програма или мера активне политке запошљавања у 2016. години – Код
Националне службе запошљавања.
Подршка реализацији стратешких докумената и њима предвиђених приоритета, мера и циљева Јавни рад (обављани су и административни послови приликом ангажовања радника и послови
извештавања у вези реализације пројекта).

КЛЕР је учествовала у изради стратешког документа - Локални акциони план запошљавања
Скупштине града Бор за 2016. годину.
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Вршени су и следећи послови: административно технички и послови израде планске
документације за потребе Локалног савета за запошљавање, административно – технички послови за
потребе Комисије за пројекте града Бор, редовно праћени конкурси за средства из разних фондова и о
томе благовремено информисани Комисија за пројекте и Начелник Управе, сарадња са осталим
Одељењима Градске управе, члановима Градског Већа и Јавним предузећима и установама у изради
пројеката и осталих докумената, сарадња са министарствима, СКГО, НВО-сектором и другим
организацијама у циљу размене информација, прикупљање статистичких података за потребе Градске
управе.
Послови туризма
складу са одредбама Закона о туризму подносе се захтеви и у првостепеном поступку решава
по следећим захтевима:
Захтев за одређивање категорије куће, апартмана и собе , 7 захтева у 2016. години.
Захтев за издавање ознаке за категорију соба за изнајмљивање, куће или стана за одмор.
2016. години било је укупно 40 лежаја у приватним категорисаним сеоским домаћинствима и
кућама за одмор и и 10 категорисаних кућа на територији града Бор.
Послови везани за Туристичку организацију града Бор су се односили на припрему аката за
потребе органа града Бор и то оснивачког акта, статута, решења о именовању органа управљања и
проверу акта о систематизацији.
Послови праћења рада и развоја јавних предузећа
На пословима праћења рада и развоја јавних предузећа вршила се овера ЗИП-1 обрасца јавних
предузећа два пута месечно, за сваку аконтацију и плату. Такође су дате смернице за припрему програма
пословања и програма коришћења субвенција, измена програма пословања јавних предузећа за усвајање
на седницама Скупштине града Бор као и израда решења СО Бор о давању сагласности на програме
пословања. Након предавања завршних рачуна вршена је и обрада извештаја о раду јавних предузећа и
израда Закључака СО Бор о усвајању извештаја о пословању јавних предузећа за 2015. годину. По истеку
квартала достављани тромесечни извештаји о раду јавних предузећа надлежним министарствима. У
складу са Законом о привременом смањењу основица Министарству привреде се сваког месеца за
претходни месец доставља нови извештај који садржи бруто 1 и бруто 2 зараде запослених у јавним
предузећима као и доказ о уплати разлике на предвиђени рачун јавних прихода. У складу са Законом о
комуналним делатностима, сачињен је и прослеђен Министарству Извештај о обављању комуналних
делатности за 2015. годину. Обрађивани су и проверавани колективни уговори за јавна предузећа, као и
акта о систематизацији.
За потребе Скупштине града Бор, у складу са новим Законом о јавним предузећима припремане су
одлуке о измени оснивачких аката јавних предузећа Бор, обрада захтева и израда решења о изменама
статута јавних предузећа, одлуке о ликвидацији два јавна предузећа, као и спровођење конкурса и израда
предлога решења за именовање директора јавних предузећа.
Послови приватног предузетништва
На пословима приватног предузетништва прослеђиване су пријаве предузетника и привредних
друштава Агенцији за привредне регистре по разним основама - оснивање, брисање, промена делатности,
промене правне форме, шифре делатности, промене законског заступника и др. Свакодневно се
заинтересованим странкама дају упуства и указује на измене прописа. У 2016. години прослеђено је 237
пријава за трговинску делатност, 201 пријава за занатску делатност, 52 пријаве за угоститељску
делатност, 59 пријава за превоз, 12 пријава за здравствену делатност и 115 пријава за привредна друштва.
По истеку сваког месеца обради се и пошаље на наплату фактура за пружене услуге Агенцији за
привредне регистре.
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Оверено је 628 уверења о месечним приходима по члану домаћинства за смештај у ученичке
домове и студентске домове, ученичке и студентске кредите и стипендије.

Послови саобраћаја и контроле јавног саобраћаја
У 2016. години из области саобраћаја обрађено је укупно 222 управна предмета од чега:
Под класификационим знаком 352 обрађено је 126 предмета;
Под класификационим знаком 344 обрађено је 98 предмета.
Класификациони знак 352:
Решења о кретању теретних моторних возила - 113;
Решења о затварању улица по захтеву - 8;
Закључци о обустављању поступка - 2;
Решења о затварању улица по службеној дужности – 3.
Класификациони знак 344:
Решења о одобрењу издавања евиденционог картона - 69, од чега предузетницима 33, друштвима –
36;
Решења о одобрењу за издавање допунске табле (налепнице) – 17;
Решења о одбијању захтева таксиста – 2;
Закључак о обустављању – 1;
Решење о одобрењу налепница за инвалиде – 4;
Закључак о одбацивању за налепнице за инвалиде – 1;
Потврде за стављање на листу чекања – 2;
Потврде о враћеним евиденционим картонима – 2.
Вануправни предмети:
Повластице о праву на бесплатан превоз у складу са Одлуком о праву на бесплатан превоз на
градским и приградским линијама на територији града Бор:
Школски превоз за ученике, наставно и ваннаставно особље - преко 3000 карти;
Особе са инвалидитетом и кориснике народне кухиње - преко 200 потврда;
Решења о корекцији редова вожње - техничко регулисање саобраћаја;
Контрола и овера 12 достављених фактура ДОО "Бортравел" Бор.
Сачињени месечни извештаји:
Одговори на захтев инспекције – 20;
Остало (захтеви, молбе) – преко 20.
Осим наведених, обављани и административни послови у раду Савета за безбедност саобраћаја
града
Бор.
Канцеларија за заштиту животне срединe
току 2016. године од законом поверених послова било је 11 захтева о потреби процене утицаја на
животну средину, 3 захтева на давање мишљења на Одлуку о изради стратешке процене утицаја на
животну средину, 1 захтев за идавање локацијског одобрења за третман неопасног отпада и 1 захтев за
издавање дозволе за управљање отпадом.
Редовни послови и послови по службеној дужности:
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Учешће у раду координационог тела за изградњу регионалне депоније Хлаово у складу са
споразумом о међуГрадској сарадњи.
Праћење квалитета ваздуха на територији града Бор у складу са Програмом контроле квалитета
ваздуха на територији града Бор.
Спровођење мера заштите и унапређења квалитета ваздуха у складу са Планом квалитета ваздуха за
агломерацију Бор.
Спровођење контроле квалитета вода са јавних часама и сеоских водовода који нису под
ингеренцијом ЈКП „Водовод“ Бор.
Спровођење активности које су планиране иодобрене Програмом коришћења средстава буџетског
фонда за з.ж.с(озелењавње и уређење јавних зелених површина,активности на повећању
енергетске ефикасности по јавним објектима који су у својини града Бор,јачање капацитета ЈКП
„3.октобар“ и ЈП „Водовод“ кроз субвенције,израда елабората из области заштите животне
средине.
Спровођење активности на заштити и уређењу Лазареве пећине као и текуће одржавање исте.
Учешће у раду комисије за давање пољопривредног земљишта у државној својини, комисије за
спровођење конкурса за доделу средстава из буџетског фонда за финансирање развоја
пољопривреде, конкурсна комисија за спровођење конкурсног поступка за доделу сред.из буџета
града Бор за финансирање програма и пројеката од јавног интереса.
Учешће у спровођењу Програма контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на
територији града Бор.
Од извештаја поднети су Извештај Агенцији за з.ж.с о идатим дозволама из области управљања
отпадом, месечни и годишњи Извештај Агенцији за з.ж.с. о квалитету ваздуха за 2016.годину на
територији града Бор.Такође, поднет је извештај управљачу заштићеног природног подручија
ЈП“Србијашуме“ и Извештај о трошењу средстава из Буџетског фонда за з.ж.с. за 2015.годину.
Послати су нацрти Програма коришћења средстава буџетског фонда за з.ж.с за 2016.годину на
који је ресорно министарство дало сагласност и нацрт Програма контроле квалитета ваздуха за
2016.годину на који је такође добијена сагласност.
Послови пољопривреде, водопривреде, шумарства и заштите грађана и материјалних добара од
елементарних и других непогода и послови из области одбране
Управни послови:
Из области пољопривреде-субвенционисања вештачког осемењавања говеда, примљено је 1019
захтева/предмета. Сви предмети су решени позитивно.
Из области водопривреде примљена су 5 захтева/предмета и сви су решени позитивно.
Из области пољопривреде – одређивање износа накнаде за промену намене обрадивог
пољопривредног земљишта, примљено је 8 захтева/предмета и сви су решени позитивно.
Из области пољопривреде примљено је 55 захтева за издавање одређених потврда/уверења и издат је
наведен број потврда/уверења.
Остали вануправни послови:
У оквиру Комисије за израду предлога Годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији града Бор, израђен је наведени документ за 2016.
годину.
Израда Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за
подручје територије града Бор за 2016. годину.
Израда Оперативног плана одбране од поплава за воде II реда на територији Града Бор за 2016.
годину.
Из области пољопривреде, по основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја за подручје територије града Бор за 2016. годину, спровођење
конкурса за:
а) субвенционисање куповине садница воћака и винове
лозе, б) субвенционисање куповине садница медоносног
дрвећа,
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в) субвенционисање едукација из области пољопривреде и
г) субвенционисање манифестација из области пољопривреде.
По основу наведених конкурса, урађени су одговарајући записници, одлуке и уговори.
Пружана је саветодавна помоћ и попуњаван велики број захтева за неуке странке ради остварења
права на субвенције за пољопривреднике.
Послови из области планирања припрема за одбрану, при чему су, између осталог, израдили предлог
Плана одбране Града Бор (на > 950 страна) и доставили га Министарству одбране ради добијања
сагласности на исти.
Учешће у раду Градског штаба за ванредне ситуације (вођење записника на седницама, израда
извештаја...).
Заједно са ветеринаром и чланом Градског већа задуженог за пољопривреду, одржана су предавања у
свим селима Града Бор у вези болести говеда нодуларни дерматитис.
Учешће у раду Комисије за вођење поступка и доношење решења по захтеву за враћање земљишта, у
раду Комисије за озакоњење нелегално изграђених објеката и у раду Комисије за јавну набавку
мале вредности – садница цвећа.

OДСЕК ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ПОВЕРЕНИ ПОСЛОВИ

Одсеку за друштвене делатности се, као поверени послови, финансирани из буџета Републике
Србије, обављају послови везани за остваривање права у складу са Законом о финансијској подршци
породици са децом, као и послови везани за остваривање права у области борачко-инвалидске заштите, у
складу са прописима из те области. Сва наведена права су од општег интереса о чијем остваривању се
стара Република. За кориснике дечије заштите у Граду Бор је у 2016. године утрошено укупно
178.326.679,39 динара, преносом средстава на наше подрачуне или директном исплатом корисника из
буџета Републике Србије. Сва права су редовно исплаћивана.
Признавање права на дечији додатак
Право на дечији додатак се признаје за прва 4 детета у породици, а поред прихода у претходна
три месеца од утицаја је и имовно стање породице. Захтеви се могу подносити сваког месеца, а право се
признаје
трајању од годину дана. Приликом обнове се подносе докази о приходима у претходна три месеца, а
остали докази уколико је било неких промена. Да би се право наставило у континуитету захтев за обнову
се подноси у месецу пре истека права.
2016. години било је укупно 555 захтева, донето је 466 позитивних решења, одбијено је 23
захтева, одбачено је 15 захтева, обустављен је поступак за 1 захтев и нерешених 50 захтева. У року од 1
месеца решен је 421 захтев, у року од 2 месеца решенo је 80 захтевa, а по истеку два месеца 4 захтева.
Просечно месечно је исплаћиван 467 корисник, за 908 детета.
Цензус за дечији додатак усклађује се месечно са индексом потрошачких цена, па је у јануару
2016. године редован цензус био 8.171,00 динара пo члану породице, а у децембру 2016. године 8.368,62
динарa. Износ дечијег додатка за јануар 2016. године био је 2.659,11 динара, увећан износ 3.456,86
динара, а за децембар 2016. године износи су били 2.675,05 динара и 3.477,57 динара. Висина дечијег
додатка усклађује се 01.априла и 01.октобра са индексом потрошачких цена.
Исплата дечијег додатка се врши непосредно од стране Министарства за рад, запошљавање,
борачка
социјална питања на текуће рачуне корисника. У 2016. години корисницима општинe Бор исплаћено је
укупно 31.435.165,50 динара.
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Поднето је и 128 захтева корисника дечијег додатка за остваривање права на стицање статуса
енергетски угроженог купца, од чега је 127 корисника остварило статус .
Признавање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства, одуства са рада ради неге
детета и одсуства са рада ради посебне неге детета
Право на накнаду зараде имају запослена лица и лица која самостално обављају делатност и то за
време породиљског одсуства и одуства ради неге детета у трајању од годину дана за прво и друго дете, а
две године за треће и свако наредно новорођено дете. За посебну негу детета право се признаје за дете
млађе од пет година у трајању до шест месеци, изузетно трајно.
2016. години је било 193 захтева за породиљске накнаде. 180 захтева је решено у року од
једног месеца, 6 захтева у року од два месеца, 1 захтева по истеку два месеца, а 6 предмета је нерешено и
презаведено. Усвојено је 187 захтева.
овом Одсеку се врши и контрола обрачуна, рефундације и у одређеним случајевима исплате
накнада по преносу средстава, као и обрачун и непосредна исплата корисница. У 2016. години извршена
је контрола 1.413 НЗ-1 образаца - обрачуна са 2.155 месечних породиљских накнада за 166 фирми,
односно просечно месечно је контролисано и оверено 118 обрачуна за 180 породиља, а потом је вршена
рефундација, односно пренос средстава. За 8 породиља је директно исплаћивана накнада и вршена
уплата припадајућих пореза и доприноса.
2016. години за породиљске накнаде је преко подрачуна у граду Бор утрошено укупно
104.029.506,89 динара дозначених од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања.
Признавање права на родитељски додатак
Родитељски додатак остварује мајка за своје прво, друго, треће и четврто новорођено дете, а
рок за подношење захтева је до шест месеца живота детета. У 2016. године било је 394 захтева за
остваривање овог права, у року од 1 месеца решено је 384 захтева, а у року од 2 месеца решено је 2
захтева, а 8 захтева је нерешено. Усвојено је 384 захтева, 1 захтев је одбијен, а 1 захтев је одбачен.
Родитељски додатак за прво дете се исплаћује једнократно, а за друго, треће и четврто дете у 24
једнаке месечне рате. Износи родитељског додатка усклађују се 01.априла и 01.октобра са индексом
потрошачких цена. У јануару 2016. године износ за прво дете је био 38.046,14 динара, за друго дете је
био 148.774,82 динара, за треће дете 267.782,43 динара и за четврто дете 357.039,46 динара, а у децембру
2016. године ови износи су били 38.274,15 динара, 149.666,43 динара, 269.387,25 динара и 359.179,20
динара.
Родитељски додатак се исплаћује непосредно од стране Министарства за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања на текуће рачуне корисника. Месечно је исплаћивано просечно 369
корисница. У 2016. години корисницима општинe Бор за ову намену је исплаћено укупно 42.840.230,00
динара.
Административно-технички и финансијско-књиговодствени послови
оквиру поверених послова се располаже средствима и врши пренос са три републичка
подрачуна, а то су подрачуни Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за
породиљска права и
борачко-инвалидску заштиту и подрачун Министарства просвете, науке и технолошког развоја за
финансирање припремног предшколског програма. Укупно пренета средства преко наведених подрачуна
у граду Бор у 2016. години износе 117.176.699,89 динара.
Преко овог Одсека се, по добијању извештаја, преносе средства Министарства просвете, науке и
технолошког развоја за финансирање припремног предшколског програма и предшколско образовање и
васпитање деце на дужем болничком лечењу. За ове намене је у 2016. године предшколској установи
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``Бамби`` пренето укупно 7.243.734,00 динара за 8 група за четворочасовни програм са 122 детета и 6
групa за целодневни боравак са 158 детета до септембра 2016. године, односно за 5 група за
четворочасовни програм са 103 детета и 6+2 групе са 170 детета за целодневни боравак за припремни
предшколски програм
за 1 болничку групу са 15 детета. Редовно су оверавани обрасци и извештаји Предшколске установе
``Бамби`` за реализацију васпитно образовних програма, за Министарство просвете, науке и технолошког
развоја.
2016. години је, након спровођења активности и достављања извештаја, од стране
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања пренето на подрачун у граду Бор
21.777,00 динара за реализацију програма Дечије недеље, које су потом пренете организаторима
манифестација.
2016. години редовно су Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
достављана решења за права која директно исплаћује Министарство, месечни обрачуни потребних
средстава
извештаји о утрошеним средствима за одређена права, достављени су полугодишњи и годишњи
извештаји о утрошеним средствима и извештаји о броју и структури корисника, као и други тражени
подаци. Редовно су електронским путем, више пута месечно, слате локалне базе података корисника
дечије заштите Одељењу за информатику Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, а са
сервера Министарства су преузимане централне базе података и инсталиране у служби.
Послови борачко- инвалидске заштите
области борачко-инвалидске заштите права се остварују према ранијим савезним и
републичким прописима о правима бораца и породица палих бораца, војних инвалида и чланова
њихових породица и правима цивилних инвалида рата. У 2016. години донето је 4 решења и то о
престанку права услед смрти и усклађивању права на месечно новчано примање.. Решавање зависи од
обавезне ревизије и слања предмета у Министарство. Такође је издато 21 уверењe, израђено 26 захтева,
пријава и одјава и 23 дописа.
За 83 корисника, од чега 20 мирнодопски војни инвалид, 24 ратна војна инвалида и 39
корисника породичне инвалиднине, исплате су вршене директно од стране Министарства за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања преко Поштанске штедионице. У 2016. години било је и 7
корисника борачког додатка, за које су рађени обрачуни и достављани Министарству ради исплате, у
укупном износу од 1.881.177,75 динара.
2016. години било је 10 корисника који су исплаћивани преко подрачуна Министарства за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања у граду Бор, тј. преко овог Одсека, и то 6 цивилних
инвалида, 3 корисника месечног новчаног примања и 3 корисника месечног новчаног примања за време
незапослености.
Укупно утрошена средства у 2016. години преко подрачуна за борачко-инвалидску заштиту у
граду Бор износе 5.881.682,00 динара.
Исплата свих права из области борачко инвалидске заштите вршене су редовно. Сви корисници
се налазе у јединственој евиденцији борачко инвалидске заштите која је повезана са Министарством за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
ОСТАЛИ ПОСЛОВИ
Финансирање целодневног боравка трећег детета
Ово право се остварује на основу Одлуке Скупштине града Бор о финансирању целодневног
боравка трећег детета у Предшколској установи ``Бамби``. У 2016. години поднето је 20 захтева, сви су
решени у року од 1 месеца, 18 захтева је усвојено, а 2 одбијено.
Новчана помоћ незапосленим породиљама до навршене прве године живота детета
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Ово право се почев од 2012. године остварује на основу Одлуке Скупштине града Бор o оснивању
буџетског Фонда за популациону политику. Право за прво, друго и треће дете остварује мајка која је
незапослена, са пребивалиштем у граду Бор најмање 2 године пре подношења захтева, која је
држављанин Републике Србије и која непосредно брине о детету. Висина новчане помоћи у 2016. години
је 15.000,00 динара месечно, а исплаћује се до навршене прве године живота детета.
2016. години било је укупно 193 захтева, 181 захтев је решен у року од месец дана, 2 захтева у
року од 2 месеца, а 10 захтева је нерешено. Усвојено је 170 захтев, а одбијено је 13 захтева.

Једнократна новчана помоћ породиљама
Ово право се почев од 2013. године остварује на основу Одлуке Скупштине града Бор o
оснивању буџетског Фонда за популациону политику. Право за свако новорођено дете остварује мајка са
пребивалиштем у граду Бор најмање 2 године пре подношења захтева, која је држављанин Републике
Србије
која непосредно брине о детету. Висина новчане помоћи је 10.000,00 динара.
2016. години било је 372 захтева, у року од 1 месеца је решено 339 захтева, у року од 2 месеца
5 захтева, а 28 захтева је нерешено. Позитивно је решен 340 захтева, а одбијена су 4 захтева.
Општи послови за делатности јавних установа и послови координатора за питања националних
мањина
Са основним школама и предшколском установом је континуирана сарадња у вези уписа и
ажурирања спискова у вези уписа деце. Прибављани су подаци за ажурирање базе стасале деце за упис
деце
припремни предшколски програм и упис у основну школу, а школама су прослеђивани спискови деце
разврстани по реонизацији.
Одређене основне школе су подносиле пријаве непохађања наставе, али за већину пријава није
било услова за покретање прекршајних поступака, због непотпуних и нејасних података, а где је било
могуће, поднете су прекршајне пријаве.
складу са Одлуком о стипендирању студената и награђивању ученика града Бор награђени су
ученици и додељене стипендије студентима. Прикупљени су и обрађени подаци о постигнутим
резултатима
школској 2015/2016. години за ученике основних и средњих школа који су на републичким и
међународним такмичењима освојили једно од прва три места и професоре који су дали свој допринос у
припремама. Додељено је 50 награда за вуковце основце у износу од по 3.500,00 динара и 32 за вуковце
средњошколце по 4.000,00 динара, 48 награда за прво, друго и треће место на републичким такмичењима
у износу од по 4.000,00 динара, 3.500,00 динара и 3.000,00 динара и 1 награда за међународно такмичење
од 6.000,00 динара. Награђено је 42 ментора у износу од по 3.000,00 динара. Укупан износ додељених
награда је 600.500,00 динара. Ученицима генерације је уручено 12 лап-топ рачунара.
2016. години је расписан и спроведен конкурс за стипендирање студента и додељено је 25
стипендија, 18 за основне студије и 7 за мастер студије, у месечном износу од по 8.000,00 динара.
области националних мањина постоји континуирана сарадња са Владином Канцеларијом за
људска и мањинска права. Координатор за питање мањина је сарађивала са свим институцијама и
невладиним сектором и учествовала на састанцима и ишла на терен.

308

Пружана је помоћ неуким странкама у вези писања захтева за остваривање разних права и
прибављања документације из других Град и служби ради добијања личних докумената и остваривања
права из области социјалне заштите, здраваства и остало.
Планско-аналитички послови за делатности образовања, информисања, спорта и културе
Везано за јавне установе, узето је учешће у изради 4 одлуке и решења за потребе Скупштине
града Бор, израђено је 9 решења о разрешењу и решења о именовању директора и вршиоца дужности
директора, председника и чланова управних и надзорних одбора установа, вршена провера аката о
систематизацији установа.
области образовања, за потребе Скупштине града Бор је израђено 11 решења о разрешењу и
решења о именовању чланова школских одбора, уз прикупљање подататака из казнене евиденције за
именовање нових чланова. Активности око Градског плана уписа у први разред средње школе на
иницијативу Школске управе у Зајечару биле су у смислу организовања састанака, прикупљања и обраде
података, као и израда завршног предлога за школску 2016/2017.годину. Израђена је и 1 сагласност за
покретање поступка верификације нових образовних профила.
Вршена је месечна провера потврда и спискова за остваривање права на бесплатну и регресирану
ужину према Градском Решењу о финансирању бесплатне и регресиране ђачке ужине.
Обављани су и послови прикупљања и обраде података за програме пословања и за извештаје о
раду јавних установа за 2015.годину за потребе СО и израда закључака о усвајању, као и израда разних
прегледа за потребе Скупштине града, Градоначелникаи Градске управе Бор, одговори на дописе, за
давање информација од јавног значаја, на захтев Заштитника грађана, прикупљање података за разне
прегледе о бројном стању, потребама и др. за службену евиденцију, друга одељења Градске управе Бор,
установе и грађанство, координација са установама у култури око прикупљање података за израду
едиције, попуњавање 4 упитника по захтевима министарстава и републичких завода и др.
области спорта активности су биле везане за учешће у изради Програма развоја спорта у граду
Бор 2016-2018 и предлога правилника у области спорта, као и пружање техничкио-административне и
стручне помоћи у раду Комисије за спорт града Бор, која се огледала у организацији и реализацији
седница Комисије
спровођењу Конкурса за суфинансирање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Бор, за
период јануар-јун 2016.године, јул – децембар 2016.године као и за један ванредни конкурс. У
2016.години одржано је 13. седница Комисије за спорт града Бор. Комплетно је обрађено 117 предмета
спортских организација по конкурсима (од пријема предмета, до склапања уговора, разматрања жалби,
захтева за измену фин. планова, обавештења и тд.), од којих је 104. одобрено, а 13. је одбијено. Израђени
су и предлози решења начелнику Градске управе Бор за календар манифестација од интереса за град Бор
из области спорта, решења за пренос новчаних средстава, као и предлози текстова јавних позива за
конкурсе у области спорта.
Активности око реализације Конкурса за суфинансирање пројеката из области јавног
информисања за 2016. годину се огледају у изради нацрта Одлуке за расписивање јавног позива, изради
нацрта текста јавног позива, пријему и обради пријава на конкурс, слању и пријему обавештења путем
мејлова, утврђивању комплетности и исправности документације, помоћ Комисији при одабиру
пројеката, склапањи уговора, пријави података АПР-у и разматрању наративних извештаја о реализацији
пројеката. Од 18 пристиглих пријава за производњу медијских садржаја, Комисија је одобрила средства
за њих 12 пројеката, од којих за два нису склопљени уговори.
Планско-аналитички послови за делатности социјалне и здравствене заштите
Активности у овој области биле су везане за праћење програма рада Центра за социјални рад Бор,
Апотеке Бор и Дома здравља Бор, као и укључивање у рад Геронтолошког друштва, Повереништва
Црвеног

309

крста Бор, активности у Савету за здравље, у Савету за социјалну политику, праћење рада особа са
инвалидитетом (Дневни боравак за децу са сметњама у развоју).
Сваког месеца се врши подела бонова закориснике Народне кухиње, око 450 оброка, у сарадњи са
Установом Спортски центар Бор и Центром за социјални рад Бор, као и верификовање фактуре, у вези
броја оброка и нормативима, а у складу са уговором о услугама Народне кухиње.
Везано за рад Интерресорне Комисије за додатну образовну, здравствену и социјалну подршку у
2016. години, примљено је 50 захтева, обрађено и решено је 49 захтева, а одустало се од обраде 1 захтева.
Донета су 2 мишљења везано за посебну негу детета и 47 мишљења у вези додатне образовне и
здравствене подршке деци. Комисија је заседала 13 пута (1-2 пута месечно).
области популационе политике у овим периоду било је 2 захтева за накнаду трошкова
вантелесне оплодње и оба су одобрена, у износу од по 150.000, 00 днара.
складу са Одлуком о надокнади трошкова смештаја ученика са сметњама у развоју једна корисница је
остварила ово право.
складу са Уредбом о енергетски угроженом купцу ("Сл.гласник РС", бр.113/2015) примљена су
387 захтева и 384 корисника је остварило право на стицање статуса енергетски угроженог купца, а 3
захтева су одбачена. Право могу остварити породице које задовољавају одређене критеријуме, а
прописани су Уредбом, корисници новчане социјалне помоћи и корисници дечијег додатка.
Одељење обавља и административне послове за Савета за здравље ( израда извештаја за
Министарство здравља и заштитника грађана, посредовање у слању информација члановима Савета за
здравље). У 2016. години није одржан ни један састанак Савета за здравље.
У области родне равноправности су достављане разне анкете на захтев СКГО.
Узето је учешће у изради разних одлука, анкета, изради стратешких докумената и упитника, као и
теренске посете породицама у стању социјалне потребе и сагледавање социо-економског статуса.
Послови поверништва Комесаријата за избеглице
У граду Бор смештено је 385 расељених лица, на приватном смештају, претежно ромске
националности. У згради намењеној избеглим лицима смештено је 51 лице, а повратника по реадмисији
једна шесточлана породица.
Редовне активности везане су саветодавни рад, издавање потврда, сагласности, решења о
укидању статуса, пријаве и одјаве, као и контакте са институцијама. У 2016. години послато је 252
дописа, а примљено 122 дописа.
Пројекат - помоћ за набавку огрева социјално угроженим породицама избеглих, прогнаних и
интерно расељених лица која су тренутно настањена на територији Града Бор - помоћ у куповини огрева
за 30 породица, у вредности од 450.000,00 динара. Избор корисника је извршила комисија за поделу
хуманитарне помоћи на основу поднетих захтева у канцеларији Повереништва за избеглице и миграције .
Пројекат је завршен у року и средства су правдана Републичком Комесаријату за избеглице и миграције.
Пројекат – помоћ за набавку лекова и превазилажење здравствених проблема социјално
угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица која су тренутно настањена на територији
Града Бор - једнократна новчана помоћ за куповину лекова за 30 породица, вредност 450.000,00 динара.
Помоћ за једног корисника је била у износу од 15.000,00 динара, а избор корисника је обавила комисија
за поделу хуманитарне помоћи на основу поднетих захтева у канцеларији Повереништва за избеглице и
миграције . Пројекат је завршен у року и средства су правдана Републичком Комесаријату за избеглице и
миграције.
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Пројекат – помоћ у грађевинском материјалу избеглим, прогнаним породицама , одобрено је
1.980.000,00 динара, од чега је утрошено 1.620.000,00 динара у 2015. години а преостала средства у
висини од 579.280,00 динара реализовали смо априла 2016. године како нам стоји у Анексу број 2. који
смо добили од Републичког Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије. Пројекат је
завршен у року и средства су правдана Републичком Комесаријату за избеглице и миграције.
Пројекат – помоћ за откуп сеоских домаћинстава интерно расељеним породицама - 4.275.000,00
динара од Републичког Комесаријата за избеглице и миграције а учешће Града је 10% од вредности
пројекта. Пројекат није реализован и средства су враћена донатору.
06.03. 2014. године потписан је Споразум за станове за избеглице - укупно 15. стамбених
јединица.
Комисија је завршила свој део посла , чека се изградња која би требало да крене ове године.
Грађевински материјал за ИРЛ у вредности од 2.750.000,00 је успешно завршен и правдана су
средства Комесаријату за избеглице и миграције Репиблике Србије.
Пројекат – поправка или адаптација сеоске куће са окућницом за лица која су добила 2013/2014
куће са окућницом , одобрена средства су 680.000,00 динара са роком завршетка 31.08.2016. године.
Пројекат је завршен у року и средства су правдана Републичком Комесаријату за избеглице и миграције.
Пројекат откуп кућа са окућницом за пет сеоких кућа са окућницом у износу од 6......... је у току
( корисници су одабрани и треба извршити бодовање и избацити прелиминарну ранг листу).
Помоћ за куповину лекова из Градског буџета - Укупно 15 породица добило је ову врсту
помоћи у различитим износима од 3.500,00 до 10.000,00 динара.
Остали послови су везани за сарадњу са хуманитарним организацијама, Црвеним крстом, редовне
посете UNHCR, републичког Комесаријата за избеглице, активности Повереништва у пријави
проблематичних и ризичних појединаца и породица ( у смислу тешких психичких обољења,
насилништво у породици итд ) и помоћ при смештају у болнице, специјалистичке прегледе као и
једнократне помоћи за лечење.
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IV ОДЕЉЕЊЕ ЗА УПРАВУ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
ОДСЕК ЗА УПРАВУ
а) Месне канцеларије
Месне канцеларије којих у нашој Граду има 12, као истурени део Градске управе, а чији су
послови систематизовани у овом одељењу, у протеклој години на коју се извештај односи, обављале су
опште администртивне послове који се састоје у вођењу матичних књига (МКР, МКВ и МКУ) и књига
држављана (по Одлуци о одређивању матичних подручја на територији града Бор '' Службени лист града
Бор'' број 9 0д 17.04.2015. године), овере потписа, преписа и рукописа, издавање Уверења о
држављанству, издавање уверења о чињеницама о којима месне канцеларије воде евиденцију; примање,
прегледање и распоређивање аката органа Града и других органа и установа, израда финансијских
планова за месне заједнице, сви административно технички послови за месне заједнице и друго. У 2016.
години је издато укупно 1515 извод из матичних књига, 1248 уверења о држављанству, извршено је 120
уписа у матичне књиге. У току 2016 године одржане су 4 седнице Мировног већа.
У току прошле године је у складу са Законом о матичним књигама и Инструкцијом
Министарства за
државну управу и локалну самоуправу извршена прерасподела радних места Правилником о
систематизацији у оквиру Одељења за управу и опште послове тако да свако матично подручје има
матичара и заменика матичара.
Укупно је у извештајном периоду урађено 2253 овера преписа, потписа и рукописа.
месним канцеларијама обављани су послови на изради статистичких извештаја за потребе
Републичког Завода за статистику – одељење у Зајечару, израда планова јавних набавки, припремање и
спровођење истих, израда финансијских планова, административно-технички послови на организацији
избора за савет у МЗ, подела образаца за регистрацију пољопривредних газдинстава и попуњавање
истих, подела хуманитарне помоћи, организовање предавања из области пољпопривреде, помоћ у
организовању сеоских манифестација и слава, помоћ неуким странкама око попуњавања разних
образаца, организовање акција на чишћењу и уређењу села и друго.
наредном периоду је потребно предузети мере у погледу материјално техничке опремљености
службених просторија месних канцеларија:
завршетак формирања базе података за матичне књиге;
набавка штампача за месну канцеларију Танда и Оштрељ;
технички побољшати, опремити Матична подручја за вођење другог примерка матичних књига у
Централном сиситему за електронску обраду и складиштење података и чување другог примерка
матичних књига и органа из члана 46. став. 3 Закона о држављанству Републике Србије у вођењу
евиденције о држављанима Републике Србије и због електронске размене података за потребе
управних поступака.
б) Послови матичне службе
Матична служба матичног подручја Бор је у 2016. години, поред многобројних контаката са
странкама, надлежним органима унутрашњих послова, Основним судом, Центром за социјални рад и
другим органима и установама извршила 662 уписа у матичну књигу рођених (МКР) 248 накнадних
уписа, 229 уписа у матичну књигу венчаних (МКВ) 46 накнадних уписа и 674 уписа у матичну књигу
умрлих (МКУ) 20 накнадних уписа. За све уписе извршене у матичним књигама у 2016. години,
Републичком Заводу за статистику - Одељење у Зајечару, достављено је 1537 извештаја.
Поред наведеног, везано за чињенице рођења сачињено 450 записника о одређивању личног
имена детета и 195 записника о признавању очинства.
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вези закључивања бракова сачињено је 183 записника о заказивању венчања и закључено је
исто толико бракова од чега је одређен број бракова закључен ван службених просторија. Кроз књигу
венчаних спроведено је 59 пресуда о разводу брака и 254 извештаја о смрти и осталих извештаја.
Везано за МКУ, поред извршених уписа сачињен је 674 записника о пријави смрти. Послато је
5392 извешатаја о смрти надлежним органима а сходно Закону о матичним књигама.
У току 2016. године примељено је и спроведено 2381 извештај и то:
2005 извештаја за матичну књигу рођених;
254 извештаја за матичну књигу венчаних;
122 извештаја за књигу држављана.
Сви извештаји надлежних органа су спроведени у одговарајуће матичне књиге, а о свим
извршеним
уписима у истим су достављени извештаји надлежним органима ради спровођења.
Матична служба води и књигу држављана и у истој спроводи одређене промене. За све књиге
перманентно се ажурирају и одговрајући регистри и картотека.
Поред наведених послова матична служба издаје изводе из наведених књига. Тако је у 2016.
години издато 11188 извода из МКР, 1580 извода из МКВ, 2039 извода из МКУ, 7670 уверења о
држављанству, 153 уверења из матичних књига што значи да је наведена служба издала укупно 22630
извода и уверења. Сви наведени акти су издати путем компјутерске обраде. Вршен је и унос свих
преосталих уписа из матичних књига (МКР, МКВ и МКУ) у Централни сиситем за електронску обраду и
складиштење података и чување другог примерка матичних књига. Од 01.03.2013. године кренула је и
дигитализација документације за матичну књигу рођених која се упоредо ради са пријавма за упис у
МКР. Решено по службеним захтевима од 08.06.2016 године укупно 3541 захтев.
Послато је укупно 5763 аката кроз доставну књигу за место и 4045 аката поштом.
Матична служба је у извештајном периоду имала добру сарадњу са надлежним сектором
Министарством државне управе и локалне самоуправе, Министарством рада, запошљавања и социјалне
политике, надлежним органима Министарства унутрашњих послова, Основним судом у Бору, Центром
за социјални рад и другим установама и органима што је и утицалао на благовремено решавање захтева
странака.
наредном периоду је потребно предузети мере у погледу:
завршетка формирања базе података за матичне књиге;
набавка две рачунарске конфигурације;
наставак дигитализације документације везане за матичне књиге;
регулисати начин коришћења сале за венчање (више пута се десило да венчања нису могла да се
обаве у сали из разлога што се у њој одржавају састанци);
у сали зими нема грејања а лети је велика врућина јер није могуће проветрити просторију – прозори
се не отварају те из тог разлога предлажемо уградњу климе.
неопходна набавка још 4 метална ормана из разлога недостатка смештајног простора за књиге и
документацију;
неопходно је, а обзиром да су матичне књиге оштећене, извршити њихово укоричење и повезивање;
предузети мере у циљу примопредаје црквених књига.
области личног статуса грађана у 2016. години је поднето 231 захтев, а решено је 229 што
значи да је проценат решених предмета на завидном нивоу. Решења из ове области односе се на промене
личног имена, исправке података у матичним књигама и накнадне уписе у матичне књиге. По члану 161.
и 162. Закона о општем управном поступку издато је 40 уверења о слободном брачном стању, оверено
или је издато 227 потврда о животу, намењених иностранству ради регулисања иностране пензије и
оверено је 17
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уверења о издржавању породице намењене иностранству. У складу са законом који уређује лично име,
као и за утврђивање одређених чињеница узете су изјаве странака на записник. Осим решавања у
управном поступку пружена је помоћ у раду матичне службе у складу са овлашћењем.
в) Бирачки списак и регистар становништва
циљу ажурирања Бирачког списка бирача града Бор у 2016. години донето је укупно 4342
решења. Треба истаћи добру сарадњу са органима ПУ-ом Бор у погледу ажурности достављања података
Градској управи о пријавама, одјавама и променама пребивалишта грађана.
Решења су странкама достављена путем поште, али одређен број решења није уручен због
фиктивних пријава пребивалишта грађана тако да та лица у више наврата нису нађена на пријављеним
адресама. Ажурирање бирачког списка вршено је на основу извештаја добијених од органа МУП-а Р
Србије, ПУ-е Бор, из матичних књига, извештаја Центра за социјални рад и извештаја матичних служби
других Град. У току извештајног периода издато је 28 потврда о изборном праву. У току прошле године
настављено је ажурирање посебног бирачког списка у складу са Законом о саветима националних
мањина. Прошле године је урађено 783 решења за посебан бирачки списак (упис у ПБС 361 решења,
брисање из ПБС 179, измене у ПБС 190). Поред наведених послова вршено је и перманентно ажурирање
регистра становништва града Бор користећи све податке којима се ажурира бирачки списак. Поред
наведених података регистар становништва се ажурира подацима о месту рођења лица, броју личне
карте, датуму и месту издавања, подацима о статусу грађана (активан, умро, одсељен, пословно
неспособан, отпуст из држављанства), и датуму и месту одсељења ако је лице одсељено. Сва решења
странкама су достаљена поштом и путем курирске службе.
наредном периоду је потребно предузети мере у погледу:
набавкe једног штампача за масовну штампу.
г) Послови пријема захтева
Послови пријема захтева врше се на шалтеру бр. 5. Услужног центра сагласно одредбама Уредбе
и Упутства о канцеларијском пословању. У току 2016 године било је већих проблема око организације
посла у оквиру писарнице из разлога што су у дужем временском периоду истовремено била одсутна 4
извршиоца због дужег боловања. Из тог разлога дошло је до застоја у раду и смањене ажурности у
погледу архивирања предмета.
оквиру овог реферата врши се евидентирање предмета системом картица и путем АОП-а,
здруживање предмета, чување предмета у роковнику и други послови.
наредном периоду је потребно предузети мере у погледу:
реимплементација апликације за писарницу у циљу повезивања свих служби унутар Градске управе а
из разлога што непостоји комуникација са испоручиоцем садашњег софтвера;
по реимплементацији апликације за писарницу прећи само на рад путем АОП-а.
д) Послови овере потписа, преписа и рукописа и издавања радних књижица
Ови послови обављају се на шалтерима 1 и 2 Услужног центра сагласно одредбама Уредбе и
Упутства о канцеларијском пословању, Закона о овери преписа, потписа и рукописа.
Укупно је у протеклој години извршено 24374 овера потписа, преписа и рукописа
(напомена:свака овера се ради у најмање два а неке и у три примерка што дупло односно тродупло
увећава број исказан у извештају). У 2016 од 01. Јануара престало се са издавањем радних књижица у
складу са одредбама новог Закона о раду. Вршиле су се само промене података за већ издате рдне
књижице у претходном периоду.
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ђ) Послови архиве и експедиције поште
Послови архиве и експедиције поште обављају се у Услужном центру, шалтер бр.7.
Ови послови обављају се у складу са Уредбом и Упутством о канцеларијском пословању, Закон о
културним добрима и Листи категорија регистратурског материјала са роковима чувања.
Градска управа Бор располаже са архивским простором који није на једном месту већ се састоји
од две просторије (два архивска депоа), један архивски депо се налази у згради Градске управе а један у
просторијама Фонда здравственог осигруања – филијала Бор. Простор у просторијама Фонда
здравственог осигруања више се некорити из разлога што просторија више није адекватна за чување
архивске грађе а и због безбедности запослених (кроз простор пролази кабла високог напона, близина
трафо станице и често плављење исте). Прошле године издато је 110 преписа из архиве и 130 предмета и
пројеката на реверс.
Почетком 2016. године уписана је архива из 2015. године у архивску књигу и комплетан
регистратурски материјал пребачен је у архивски депо Градске управе, распоређен по класификационим
знацима и на полицама.
Извршен је попис архивске грађе Градске управе за 1984 годину са пасивним картотекама и чека
се преузимање истог. Током године архивирани предмети су распоређени по регистратурским
јединицама и архивирани у орманима.
току извештајног периода послато је укупно 17590 пошиљки. Примљено је 6630 пошиљки,
2856 примљених рачуна; 428 примљених ''Службених гласника'', 3 '' Просветхних прегледа'' .
наредном периоду је потребно предузети мере у погледу:
предлажемо да се у наредном периоду сагледа могућност дигитализације архивске грађе;
израда надстрешнице са спољне стране архиве (до паркинга ПУ Бор), санација електро водова;
реконструкција осветљења повећањем броја сијаличних места;
наставити са заменом оштећених фасцикли од 1990. године;
набавка једне рачунарске конфигурације;
набавка шредера;
набавка пластичних кутија за транспорт регистратора из разлога што су старе поломљене;
наставити са излучивањем безбредне регистратурске грађе.
е) Послови пријемне канцеларије
пријемној канцеларији се обављају послови пружања информација странкама о могућности
подношења одређених захтева и распореду органа, пружања помоћи странкама приликом састављања
одређених захтева односно попуњавању одређених образаца захтева, давања информација странкама о
стању решености њихових захтева и др. Ови послови обављају се на шалтеру који се налази на улазу у
зграду Градске управе Бор.
наредном периоду је потребно предузети мере у погледу сагледавања могућности спајања
послова пријемне канцеларија са пословима пријема захтева.
оквиру нашег Одсека налази се и Услужни центар. У циљу побољшања квалитета услуга које
се пружају грађанима неопходно је:
сагледати могућност проширења самог Услужног центра;
реорганизација услужног центра, увођење нових шалтера ради покривености свих одељења унутар
Градске управе Бор;
омогућити приступ особама са инвалидитетом;
побољшање ИТ инфраструктре, увођење е-сервиса (call centar);
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интезивнија примена информационо-комуникационих технологија (електронска обрада докумената,
вођење електронске евиденције, електронска пошта, извештавање електронским путем уз
примену Упустава и Уредбе о електронском канцеларисјском пословању);
стварање услова за плаћање услуга електронским путем;
повезивање са Месним канцеларијама.
ж) Послови администрирања рачунарске опреме, мреже и пратећег софтвера за 2016. годину
извештајном периоду за 2016. годину у оквиру послова администрирања рачунарске опреме и
пратећег софтвера обављени су следећи послови:
због одржавања конзистентности базе података Централног система за електронску обраду и
складиштење података и чување другог примерка матичних књига и локалне базе података
настављено је достављање података на дневном нивоу (достављање основних уписа у МК,
достављање актуелног стања, достављање накнадних забелешки), сви послови везани за ову
активност обављани су до 24.10.2016. године;
обављање редовне комуникације са Министарством државне управе и локалне самоуправе везано за
Централни систем за електронску обраду и складиштење података и чување другог примерка
матичних књига и за Јединствени бирачки списак;
редовно одржавање апликације МК коју је израђена у току 2011. године, њено надограђивање на
основу сугестија матичара;
праћење употребе и допуна апликације за дигатилизацију докумената везаних за МК;
креирање кварталних извештаја надлежном министарству о броју уписа у МК и броју издатих извода
и уверења из МК;
креирање извештаја о броју уписане деце на територији града Бор, за града у окружењу, ради уписа
деце у школу;
спровођење свих активности везаних за АОП-а због одржавања избора за Савете месних зајденица
(формирање штампе обавештења, праћење и статистичка обрада података за време и после
избора, преузимање података од Министарства државне управе и локлане самоуправе за изборе
Савета и др.);
одржавање старог сервера за писарницу (сервер је виртуализован и редовно се креирају сигурносне
копије података - бекап);
обезбеђена је стална обука за примену апликације дигитализација докумената матичне службе;
израда пописа аката у дигиталном облику (пописи аката за бирачке спискове, матичну служби и
одсека за стамбене послове);
редовно одржавање рачунарске опреме унутар Градске управе (реинсталација и оправка рачунарске
опреме);
ажурирање докумената на званичном интернет сајту града Бор;
скрипте за проверу у оквиру апликације за финансије;
одржавање државне апликације за вођење регистра запослених;
одржавање апликација за обрачун рата за откуп стана;
одржавање виртуалног сервера на коме се налази апликација “Paragraf Lex”;
одржавање апликација за вођење матичних књига у месним канцеларијама Злот и Шарбановац и
Кривељ.
наредном периоду треба наставити са легализацијом софтвера у Градској управи. Потребна је
и набавка 10-ак легалних копија Microsoft Office пакета, за потребе служби које свој посао заснивају и
обављају у програмима Microsoft Office пакета. Такође, од истог значаја је куповина, инсталација и
имплементација серверског оперативног система, ради отклањана све учесталијих проблема са интернет
везом и немогућношћу контроле рачунара који су прикључени на Градску мрежу.
Препорука је да се покрене иницијатива набавке ГИС система који би био инсталиран, и
имплементиран у Градској управи, а који би био од вишеструког значаја како за запослене у Градској
управи
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тако и за грађане града. ГИС систем је могуће увести, по угледу на друге града, аплицирањем на разним
пројектима европске уније који финансирају ове врсте пројектата.
Потребна је адаптација простора који би се користио као серверска соба. Адаптација простора би
подразумевала набавку клима уређаја, извођење струјне и мрежне инсталације, сређивање ентеријера
просторије и др. Простор који би могао бити искоришћен у ове сврхе се налази на 5. спрату на крају
ходника у вертикали бифеа.
Препорука је да се свака нова конфигурација купује са легалним оперативним системом. Такође,
требало би стандардизовати опрему у виду штампача и копир апарата, чиме би се остварила значајна
уштеда приликом набавке тонера за штампаче.
наредном периоду наставити са израдом апликације за вођење писарнице и имплементирати
кроз апликацију и дигитализацију архивске грађе, која ће у много чему олакшати и убрзати процес
проналаска и прегледа предмета.
На крају, веома битна ставка је потреба да о свакој новој опреми, или промени структуре старе
опреме, која се прикључује и инсталира у Градској управи и председништву Градске управе буде
обавештен систем администратор, јер у супротном када почну да се јављају проблеми око
нефункционисања поједних сервиса, не постоји начин да се проблеми отклоне због горе наведених
пропуста.
Неопходно сагледати могућност запошљавања систем администратора јер је врло тешко пропратити све
захтеве од стране Министарства државне управе и локалне самоуправе везано за имплементацију разних
програма а који су уско стручно повезани за област информатике.
з) Послови одржавања рачунарске опреме, противпожарне заштите, заштите и безбедности и
здравља на раду
У наредном периоду је потребно предузети мере у погледу:
Хидранте у згради Градске управе треба довести у стање да испуњавају услове из Правилника о
хидрантској инсталацији, У згради где се налази одељење инспекције неопходно је набавити
сигурну спојку млазница и замена црево хидранта.

и) Гаража Градске управе Бор
На основу путних налога, службена возила Града Бор су у току 2016 остварила су следећу
километражу:
OPEL ASTRA CLASSIC, BO 018-NV
Укупно пређена километража у 2016 години 10520 км, от тога: јануар-1214 км, фебруар-1146 км, март1255 км, април-645 км, мај-585 км, јун-692 км, јул-621 км август-655 км, септембар-567 км, октобар-1080
км, новембар-1037 км и децембар-1023 км.
ŠKODA SUPER B, BO 019-0B
Укупно пређена километража у 2016 години 17089 км, от тога: јануар-1027 км, фебруар-2046 км, март1561 км, април-1754 км, мај-2115 км, јун-500 км, јул-530 км, август-1406 км, септембар-1281 км,
октобар-1038 км, новембар-2465 км и децембар-1366 км.
OPEL INSIGNIA EDITION, BO 019-OU
Укупно пређена километража у 2016 години 24603 км, от тога: јануар-0 км, фебруар-1833км, март-1832
км, април-2651 км, мај-3651 км, јун-384 км, јул-2592 км, август-523 км, септембар-3415 км, октобар-2152
км, новембар-3209 км и децембар-2361 км.
CHEVROLET AVEO, BO 019-NX
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Укупно пређена километража у 2016 години 2459 км, от тога: јануар-0 км, фебруар-0 км, март-0 км,
април-0 км, мај-0 км, јун-0 км, јул-601 км, август-0 км, септембар-0 км, октобар-0 км, новембар-0 км и
децембар-0 км.
HYNDAI GETZ, BO 017-VN
Укупно пређена километража у 2016 години 7022 км, от тога: јануар-638 км, фебруар-166 км, март-520
км, април-545 км, мај-530 км, јун-825 км, јул-618 км, август-325 км, септембар-670 км, октобар-945 км,
новембар-221 км и децембар-1019 км.
LADA 21113, BO 015-IX
Укупно пређена километража у 2016 години 3814 км, от тога: јануар-56 км, фебруар-21 км, март-146 км,
април-476 км, мај-55 км, јун-573 км, јул-522 км, август-425 км, септембар-241 км, октобар-91 км,
новембаркм и децембар-835 км.
IVECO MINIBUS 50C15, BO 027-KŢ
Укупно пређена километража у 2016 години 7732 км, тога: јануар-0 км, фебруар-201 км, март-1190 км,
април-1505 км, мај-2170 км, јун-1455 км, јул-0 км, август-0 км, септембар-1211 км, октобар-0 км,
новембар-0 км и децембар-835 0.
ZASTAVA 101, BO 015-OJ
Укупно пређена километража у 2016 години 10109 км, от тога: јануар-797 км, фебруар-1084 км, март-589
км, април-203 км, мај-667 км, јун-687 км, јул-656 км, август-706 км, септембар-1217 км, октобар-1341 км,
новембар-7781246 км и децембар-916 км.
JUGO KORAL 1.1, BO 026-LG
Укупно пређена километража у 2016 години 9626 км, от тога: јануар-790 км, фебруар-340 км, март-477
км, април-674 км, мај-884 км, јун-1001 км, јул-691 км, август-395 км, септембар-1012 км, октобар-1284
км, новембар-1312 км и децембар-766 км.
ŠKODA FABIA AMBITION, BO 034-IJ
Укупно пређена километржа у 2016 години 12378 км, от тога: јануар-253 км, фебруар-1339 км, март-555
км, април-703 км, мај-698 км, јун-1574 км, јул-2091 км, август-925 км, септембар-0 км, октобар-0 км,
новембар-2221 км и децембар-2009 км.
ŠKODA RAPID, BO 031-FN
Укупно пређена километража у 2016 години 1501 км, от тога: јануар-0 км, фебруар-0 км, март-0 км,
април-0 км, мај-0 км, јун-521 км, јул-980 км, август-0 км, септембар-0 км, октобар-0 км, новембар-0 км и
децембар-0 км.
ŠKODA RAPID, BO 031-FM
Укупно пређена километража у 2016 години 601 км, от тога: јануар-0 км, фебруар-0 км, март-0 км,
април-0 км, мај-0 км, јун-0 км, јул-601 км, август-0 км, септембар-0 км, октобар-0 км, новембар-0 км и
децембар-0 км.
За возило ZASTAVA YUGO 55, BO 020-DŠ пређену километражу и путне налоге води Одељење
за инспекцијске послове, којој је возило дато на коришћење.
У нареденом периоду је потребно предузети мере у погледу:
Санација зграде гараже (грађевински инспектор је извршио контролу свих просторија објекта и
утврдио да је због слегања терена дошло до пуцања зида у радионици због чега је забранио
употребу исте док се проблем не реши). Постоје и оштећења зидова гаража у којима се чувају
службена возила.
Санација инсталације за грејање (2012 године дошло је до већег квара на вреловоду у близини
Градских гаража и том приликом су попуцали сви радијатори у перионици, радионици и 10
боксова-гаража. Радијатори су искључени и пломбирани).
Уклањање одјављених возила из круга Градске гараже из разлога што су иста расходована.
Aсфалтирање или бетонирање круга гараже.
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ј) послови из области радних односа
Послове из области радних односа обавља млађи саветник за све запослене у Градској управи
града Бор, као и за постављена и именована лица.
На основу постојећих прописа, ради остваривања права из области радних односа у наведеном
периоду израђено је више аката. Од стране начелника Градске управе два пута је израђиван нов
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи града Бор и
израђен је један Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Градској управи града Бор и на основу тога су урађена укупно 275
решења. Донета су укупно 70 решења о прековременом раду, 20 за плаћено одсуство, и преко 200
решења о коришћењу годишњег одмора. У току 2016.године примљено је 4 волонтера. Такође су урађена
4 уговора о обављању привремених и повремених послова на основу Одлуке о одобравању спровођења
јавних радова и Уговора између Националне службе за запошљавање и и Градске управе Града Бор.
Урађена је електронска кадровска евиденција радника користећи Microsoft Office excel програм
што олакшава приступ свим потребним информацијама о радницима, али је неопходно обезбедити
адекватну апликацију за вођење кадровске евиденције и шифарник радних места.
Скупштина града Бор је на седници одржаној дана 21.новембра 2016. године донела Одлуку о
покретању поступка ликвидације јавног предузећа „Дирекција за изградњу Бора“ Бор бр. 023-76/2016-I
којом је дефинисано да ће запослени из јавног предузећа „Дирекција за изградњу Бора“ Бор бити
распоређени у Градску управу града Бор.
складу са тим је на истој седници одржаној дана 21.новембра 2016.године Скупштина Града
Бор донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о организацији Градске управе града Бор бр. 0210/2016-I као
Одлуку о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у јавном сектору града
Бор за 2015. годину бр. 112-49/2016-I.
Договорено је да ће сви запослени бити распоређени у Градску управу града Бор у складу са
стручном спремом са којом су били распоређени и у јавном предузећу „Дирекција за изгрању Бора“ Бор.
У складу са тим начелник Градске управе Града Бор донео је Правилник о изменама и допунама
Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи града Бор.
На основу чл. 3. Уредбе о интерном конкурсу којим је уређено спровеђење интерног конкурса за
попуњавање радних места у органима, јавним службама, јавним предузећима и другим организационим
облицима у систему локалне самоуправе, утврђеним чланом 2. став 5. Закона о начину одређивања
максималног броја запослених у јавном сектору, начелник Градске управе града Бор донео је Решење о
образовању комисије за спрођење интерног конкурса као и Решење о попуњавању радних места
интерним конкурсом на основу кога је комисија приступила спровођењу истог.
Интерни конкурс је расписан дана 23.11.2016. године и укупно 23 радника је примљено у Градску
управу града Бор.
На основу чл. 23. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места
у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 95/2016), расписан је
и јавни конкурс за попуњавање 5 радних места.
Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе примењује се
од 1.12.2016. године и у складу са тим Градска управа града Бор је усвојила Одлуку о Измени Одлуке о
Градској управи града Бор, обједињен Правилник за Градску управу и друге органе и службе града Бор.
Након доношења новог Правилника у складу са Законом о запосленима у аутномним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе донета су решења о распоређивању службеника на одређена радна
места, а са намештеницима су потписани уговори о раду. Запосленима су такође утврђена звања из
Закона о
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запосленима у аутономним покрајима и јединицама локалне самоуправе и врста за намештенике. Такође
је донет Кадровски план за 2017. годину истовремено са одлуком о буџету Градске управе града Бор.
Задатак млађег саветника за радне односе, поред израде наведених аката је и чување и праћење
персоналних досијеа запослених у Градској управи.
Вршење послова из области радних односа условљавало је сталну сарадњу и непосредне
контакте са Националном службом за запошљавање, Фондом за пензијско и инвалидско осигурање,
Републичким заводом за здравствено осигурање-филијалом за Борски округ, као и са Министарством за
државну управу и локалну самоуправу- Комисијом за полагање стручног испита.
Промена прописа из области радних односа захтевала је ангажовање млађег саветника на
усаглашавању конкретних аката који су припремани. Такође постоји обавеза да се по потреби
припремају статистичке извештаји, а на захтев управног инспектора одређена документацију и пружа
информације.
Млађи саветник за радне односе је решењем број110-3/2017-III-01 одређен да обавља послове
управљања људским ресурсима.
2016.години два пута је извршен инспекцијски надзор из области радних односа од стране управног
инспектора.
нареденом периоду је потребно предузети мере у погледу набавке адекватне апликације за
вођење кадровске евиденције.
ОДСЕК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
току 2016. године укупан број спровдених поступака јавних набавки добара, радова и услуга (мале
вредности, отворених поступака и преговарачких поступака) на које се примењује Закон о јавним
набавкама за наручиоце:
Органи града Бор – Градоначелника Бор и Градско веће – 13;
Градска управа Бор – 19;
Градска управа Бор – Буџетски фонд за заштиту животне средине – 3.
току 2016. године спроведено је 97 поступака набавке добара, радова и услуга на које се не
примењује Закон о јавним набавкама.
току 2016. године спроведена су 3 отворена поступка јавне набавке велике вредности: један за
Месну заједницу Горњане и два за Месну заједницу Злот, као и 3 поступка јавне набавке мале вредности
за Месне заједнице Лука, Танда и Оштрељ.
Урађен је план набавки за 2016. годину као и измене плана набавки по ребалансима буџета и
другим променама у буџету.
Сваког тромесечја у току календарске године, урађени су и слати квартални извештаји Управи за
јавне набавке, што представља законску обавезу и обављали су се и други административни послови по
налогу шефова, начелника ОУ Бор, ГрадоначелникаБор и председника Скупштине Бор.



ПРИМЕНА ЗАКОНА О СЛОБОДНОМ ПРИСТУПУ ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ
ЗНАЧАЈА

току 2016. године поднето је 70 захтева приступ информацијама од јавног значаја од стране
грађана, медија, невладиних организација и остало. Од тог броја усвојено је 67 захтева а 3 су одбијена. У
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истом периоду уложено је 6 жалби. Током 2016 године редовно је редовно су одржавани носачи
информација.
нареденом периоду је потребно предузети мере у погледу редовног достављања информација
од стране имаоца информације, како би се испоштовали рокови за достављање исте подносиоцу захтева.
V ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Одељење за инспекцијске послове је унутрашња јединица Градске управе Бор, а које врши
инспекцијски надзор над спровођењем закона као и подзаконских аката односно градских одлука, и то у
виду изворних и поверених послова.
У одељењу, инспекцијски надзор се обавља у оквиру следећих области:
Комунална инспекција
Инспекција за заштиту животне средине
Саобраћајна инспекција
Грађевинска инспекција
Просветна инспекција и
Буџетска инспекција
ЗАКОНСКИ ОКВИР
Одређени број закона и подзаконских прописа који се примењују односно регулишу рад
инспекције
чији се надзор врши нису претрпели битније измене и допуне у протеклом периоду, међутим 2016.
годину обележиле су значајне законске новине како у материјалном тако и у процесном законодавству а
које врше значајан утицај на уређење, организацију и овлашћења инспекције, а то су:
Закон о инспекцијском надзору
(''Сл. гласник'', бр. 36/2015)
До доношења овог закона у Републици Србији није спроведена суштинска свеобухватна реформа
инспекцијског надзора, што је подстицало непредвидивост пословног амбијента, високе трошкове
пословања, раст сиве економије и корупције. Како би се стање у овој области поправило и како би се
успоставио стабилан и одржив систем примерен тржишној економији, кроз отворени дијалог јавног и
приватног сектора постигнута је сагласност да је потребно донети системски, савремен, ефикасан и
реформски Закон о инспекцијском надзору.Закон је добио позитивно мишљење Европске комисије и
невладине организације Транспарентност Србија, која је пратила процес припреме овог закона и оценила
га као добар путоказ који треба следити у припреми прописа.Новине које доноси овај Закон су значајне и
њиме се мења однос између инспекција, начин њихове сарадње, унапређује се планирање њиховог рада и
координација, а унапређује се и квалитет знања и информација на којима се њихов рад заснива. Такође,
мења се однос између инспекција и субјеката надзора, а то значи промену односа између државе,
привреде и грађана. На новим принципима,управа и привреда постају партнери у изградњи једног
здравијег, напреднијег друштва.Овим законом нагласак се ставља на превентивне мере, али и на
повећање одговорности свих субјеката у том процесу.
Измене и допуне Закона о комуналним делатностима (''Сл. гласник'', бр. 104/2016)
Доношењем Закона о изменама и допунама Закона о комуналним делатностима прецизираће се
садржина и начин обављања комуналне делатности и периодичност обављања истих и уредити квалитет
вршења комуналних делатности који је у општем јавном интересу.
Измене и допуна Закона о прекршајима (''Сл. гласник'', бр. 13/2016)
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Изменама и допунама закопна, предвиђено је да се Одлукама скупштине аутономне покрајине,
скупштине града, скупштине града или скупштине града Београда, могу се прописати новчане казне само
у фиксном износу.
Закон о озакоњењу
(''Сл. гласник'', бр. 96/2015)
Новом начину легализације објеката односно озакоњења свакако се може приписати
једноставнија процедура, предност увођења таксе чија висина одговара платежној способности највећег
броја лица коме је овим законом обавеза наметнута и друге предности.
Закон о становању
(''Сл. гласник'', бр. 104/2016)
Инспекцијски надзор врши надлежно министарство преко инспектора у оквиру делокруга
утврђеног законом, аутономна покрајина преко грађевинске инспекције, односно јединица локалне
самоуправе преко комуналне и грађевинске инспекције. Инспектор је дужан да пружа стручну помоћ у
вршењу инспекцијског надзора и да даје стручна објашњења, да предузима превентивне мере,
укључујући и то да обавештава субјекта инспекцијског надзора у вези са обавезама из прописа, указује
субјекту инспекцијског надзора на могуће забрањене, односно штетне последице његовог понашања,
опомене субјекта инспекцијског надзора на потребу отклањања узрока незаконитости које могу настати
у будућности.
Закон о трговини
(''Сл. гласник'', бр. 53/2010 и 10/2013)
Инспекцијски надзор над спровођењем овог закона и прописа донетих на основу овог закона
врши министарство, преко тржишних инспектора и јединице локалне самоуправе, преко комуналних
инспектора у делу надзора над трговином ван продајног објекта, осим даљинске трговине, као и у
погледу
истицања и придржавања
радног времена и истицања пословног имена.
Закон о туризму
(''Сл. гласник'', бр. 84/2015-измене)
Предвиђа могућност да локалне самоуправе одреде Градске туристичке инспекторе да врше
надзор над применом овог закона или да овлашћења и обављање послова повере комуналној инспекцији.
Закон о општем управном поступку
(''Сл. гласник'', бр. 18/2016)
Примењује се од 1. јуна 2017. године, изузев одредаба чл. 9, 103. и 207. овог закона које почињу
да се примењују истеком 90 дана од дана ступања на снагу овог закона.
OПИС ПОСЛОВА ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Начелник одељења и просветни инспектор
руководи радом Одељења;
организује,обједињава и усмерава рад Одељења;
одговара за благовремено,законито и ефикасно обављање послова из делокруга Одељења;
обавља послове просветног инспектора по потреби;
врши контролу поступања установе у погледу спровођења закона,других прописа у области
образовања и васпитања и општих аката;
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врши контролу остваривања права и обавеза запослених ,ученика и њихових родитеља,осносно
старатеља;
обавља и друге послове.
Заменик начелника одељења и шеф одсека за инспекцијске послове и одсека за извршења
замењује начелника Одељења у случају његове спречености за рад или у случају одсуства начелника
са посла по другом основу;
обавља послове комуналног и саобраћајног инспектора по потреби;
сачињава дневни,недељни и месечни план рада инспекција;
сачињава програм уклањања објеката ,односно његовог дела са закључком о дозволи извршења
решења,односно стара се о његовом извршењу;
прати рад извршитеља и сачињава извештаје о њиховом раду;
обавља и друге послове.
Грађевинска инспекција
врши контролу над спровођењем закона и других прописа из области грађевинарства;
врши контролу и води поступке у вези бесправне градње;
врши контролу изградње објеката по издатој грађевинској дозволи.
Комунална инспекција
врши надзор над радом јавних комуналних предузећа и обављањем комуналних услуга;
врши надзор над уређивањем и одржавањем добара у општој употреби;
доноси решења и друга управна акта из своје надлежности и стара се о извршењу истих.
Буџетска инспекција
обавља послове инспекције директних и индиректних корисника средстава буџета,јавних предузећа и
других правних лица над којима Град има контролу над више од 50% капитала или више од 50%
гласова у Управном одбору и на другим правним лицима у којима јавна средства чине 50%
укупног прихода;
врши контролу примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и
законитог коришћења буџетских средстава ,организација,предузећа и других правних лица у
оквиру надлежности.
Извршитељ
припрема и спроводи извршења извршних решења и других управних аката Градске управе Бор;
спроводи закључке о дозволи принудног извршења решења о исељењу бесправно усељених лица у
станове и заједничке просторије;
организује и извршава рушења бесправних објеката на територији Града.
АНАЛИЗА ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОДЕЉЕЊА ЗА 2016. ГОДИНУ
Саставни део овог извештаја, осим наративног дела, јесу и табеле које следе у прилогу а у којима
је нумеричким путем приказан рад инспекција, а табеле су израђене на бази елемената који су
предвиђени чл.
Закона о инспекцијском надзору.
Анализом приложених података, може се констатовати да је инспекција обављала следеће
послове:
усклађивање прописа, рада и организације одељења са Законом о инспекцијском надзору;
формирана је Комисија за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне
надлежности инспекције, а за коју стручне и административне послове обавља ово одељење;
донет је План инспекцијског надзора за 2017. годину и објављен на званичном сајту града;
урађене су контролне листе и објављене на званичном сајту града;
донети су Правилници о посебним елементима за израду годишњег плана рада инспекције и
Правилник о елементима за процену ризика.
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Ангажовање Одељења на попису незаконитих објеката у смислу Закона о озакоњењу
Попис незаконитих објеката на територији града Бор започео је у јануару 2016. године, на тај
начин
што су формиране комисије за попис истих а које претежним дело чине грађевински, комунални и
инспектори за заштиту животне средине.
На основу података које су комисије достављале у виду попуњених пописних листова чији је
тренутни број око 1700, грађевинска инспекција је до овог тренутка донела 1500 решења.
Обзиром да је рок за попис незаконитих објеката продужен до 31.03.2017. године, очекује се да
ће и број донетих решења бити већи за више од 30%.
Превентивно деловање
смислу Закона о инспекцијском надзору, подразумева да се рад инспекције базира пре свега на
стручним и саветодавним посетама како би се смањио могући ризик незаконитог поступања субјеката, те
су инспектори вршили саветодавне посете о чему су сачињавали службене белешке и то: инспекција за
заштиту ж.средине сачинила је 10, саобраћајна 23, комунална 16, грађевинска 39 и просветна инспекција
4 службене белешке, односно обављали су и усмено информисање субјеката о њиховим правима и
обавезама,такође, превентивно деловање вршено је и путем медија- телевизије Бор, на тај начин што су
грађани имали више пута могућности да чују која права и обавезе им доносе актуелни закони као што су
Закон о инспекцијском надзору, Закон о озакоњењу, Закон о становању, увођење новчаних казни у
фиксном износу итд).
Један вид превентивног деловања је и учествовање на састанцима-трибинама које су специфичне
за установе образовања, а које се организују у сарадњи са Полицијском управом и невладиним сектором
и то најчешће на тему сузбијања насиља међу вршњацима, упозорење на опасне последице од употребе
пиротехничких средсатава и сл.
Нерегистровани субјекти
Чланом 33. Закона о инспекцијском надзору дефинисано је ко се сматра нерегистрованим
субјектом као и које мере је потребно према истима предузети, обзиром да је закон предвидео обавезу да
све инспекције морају поступати по овим одредбама односно да се њихова примена не може искључти
ни једним законом, те да је потребно да се, у случају када се евидентирају такви субјекти, сачини
белешка и проследи надлежној инспекцији као и Пореској управи на даље поступање, те је овим поводом
одржан и састанак са службеницима Пореске управе – филијале у Бору.
Саобраћајна инспекција је евидентирала 14, грађевинска 9 а инспекција за заштиту ж.средине
једног нерегистрованог субјекта.
Акциони план за контролу продаје дуванских производа и других акцизних производа на јавним
површинама на територији града Бор за 2017. годину.
складу са налогом Борског управног округа сачињен је наведени акциони план за 2017. годину
те је утврђено вршење контрола комуналне инспекције у сарадњи са тржишном инспекцијом и
службеницима ПУ Бор. Планирано је да се у току године изврши укупно 24 надзора.
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Редовни и ванредни надзори
складу са законом, који се примењује од 30.04.2016. године, инспекцијски надзори се обављају
као редовни – предвиђени годишњим планом надзора и ванредни – надзори који нису у плану као и
надзори по захтеву странака.
Одељење је реализовало укупно 190 редовних надзора и 572 ванредна надзора.
Поступци по жалбама
На првостепена решења Одељења странке имају право жалбе, а о којима одлучује Градско веће
града Бор односно надлежно Министарство за поверене послове.
Укупно је изјављено 15 жалби а управни спор је поведен у 2 случаја.
Прековремени рад-дежурства инспекције
складу са проценом могућег ризика и тежином последица које могу да настану из незаконитих
поступања субјеката, инспекција организује и рад ван редовног радног времена (07-15ч) и то у
поподневним
ноћним сатима као и рад викендом.
Саобраћајна инспекција је најчешће ангажована да у поменутим терминима (рад пре и након
редовног радног времена) дежура а како би се сузбијао рад нерегистрованих субјеката који обављају ауто
такси превоз путника те је такав број дежурстава такорећи сталан док је обављено и 14 дежурстава ноћу
и у току викенда.
Комунална инспекција је ангажована да у току дежурстава контролише поштовање радног
времена угоститељских објеката те је реализовано укупно 91 дежурство као и 12 дежурстава инспектора
за заштиту животне средине.
Грађевинска инспекција је ангажована да контролише и сузбија појаву незаконите градње као и
да врши попис објеката у циљу озакоњења истих те је организовано 15 дежурстава.
Остали послови инспекције
Комунална инспекција помаже у раду саобраћајној инспекцији.
- Све инспекције раде на припреми нацрта измена и допуна градских одлука
Инспектори су и чланови комисија – радних тела (Комисија за решавање у другостепеном ппоступку,
комисија за контролу радова, Савет за саобраћај и др.).
Ресурси за рад одељења
Указује се потреба да се побољшају ресурси у циљу ефикаснијег и кавалитетнијег рада одељења
а што се огледа пре свега у потреби да се повећа број људских ресурса, у набавци униформе – опреме за
рад, набавке савремених техничких уређаја: лап-топова, дигиталних фото-апарата и новог возила.
Инспекција располаже компјутерима старије и новије генерације и интернет везом, приступ
електронским и штампаним стручним издањима и гласилима, једним новијим возилом и два која су у
лошијем техничком стању.
Притужбе на рад одељења
Притужбе на рад се подносе углавном усменим а мање писаним путем исте се огледају у томе да
су странке незадовољне јер желе да се њихове пријаве реше у најкраћем року или захтевају да
инспекција
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предузме и мере које нису у њеној надлежности јер странке понекад нису довољно информисане о
овлашћењима које има Градска инспекција.
ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Дежурства викендом

2

Дежурства ноћу
Обуке
и
усавршавања

1

1

1

1

4

3

1

1

7

друга
1

1

2

Бр. притужби на рад
инспектора
Новчани износ пресуда

5.000

Бр. кривичних пријава
Бр. захтева за привредни
преступ
Бр. прекршајних пријава

1

Број мандатних казни

2

1

1

3

Бр. жалби на решења

1

1

Заједничких надзора

3

Број
нерегистрованих
субјекта

1

Превентивно деловање

4

1

1

1

10

1
4

2

2

2

10

2

3

2

3

2

4

8

24

13

12

12

7

13

10

10

76

6

7

1

4

6

5

4

33

14

19

25

16

11

7

4

174

Контролни/ допунски
инспекцијски надзор
Ванредни
надзор

инспекцијски

Редовни
надзор

инспекцијски

4

Бр. предмета по захтеву
16

14

15

17

16

странака

326

327

сл.

август

4

2

4

1

3

2

3

4

4

34

7

5

7

5

1

1

7

5

6

5

4

4

57

1

1

1

1

4

5
УКУПНО

јул

1

април

2

март

4

јануар

јун

децембар

1
новембар

1
октобар

1

мај

Месец

2

септембар

по

фебруар

Бр. предмета
дужности

САОБРАЋАЈНА ИНСПЕКЦИЈА

Дежурства
викендом
Дежурства
ноћу
Обуке
друга

и

усавршавања
Бр. притужби
на
рад
инспектора
Новчани
износ

87.

38.

62.

15.

134.

10.0

6.

пресуда

200

000

700

000

000

00

200

5

1

1

1

1

1

1

4

5

353.100

Бр.
кривичних
пријава
Бр. захтева за
привредни
преступ
Бр.
прекршајних
1

1

9

пријава
Број
мандатних
2

казни
Бр. жалби на
1

2

1

3

9

6

4

5

69

решења
Заједничких
надзора

6

4

9

7

7

6

6
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Број
нерегистрова
ни
х субјекта
Превентивно
1

1

2

2

2

4

4

16

деловање
Контролни/
допунски
4

4

1

3

12

инспекцијски
надзор
Ванредни
1
инспекцијски 9

9

4

10

7

13

16

23

20 18

22

167

6
надзор

Редовни
инспекцијски
надзор

5

5

1

4

19

20

27

17

8

22

7

14

24

25

4

9

3

68

27

23

3
6

268

21

5

1
1

128

Бр. предмета
по
2
захтеву

16

0
странака

13

6

7

1

17

21

13

март

април

мај

јун

јул

август
септемба
р
октобар
новемба
р
децемба
р

6

фебруар

Бр. предмета
по
7

УКУПН
О

јануар

Мес
ец

сл. дужности
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Дежурства
2

1

1

1

1

1

1

6

12

викендом
Дежурства
ноћу

Обуке
друга

2

и
1

усавршавања

1

1

1

Бр.
притужби
на рад
инспектора
Новчани
износ

1

пресуда

1

245 115
57.00 25.00 55.00 65.00 35.00 41.00 92.00

45.00 110.00 116.00
.

0

0

0

0

0

0

4

1.001.0
0

.

0

0

0

0

0

5

1

41

000 000
Бр.
кривичних
пријава
Бр. захтева
за
привредни
преступ
Бр.
прекршајних
пријава

3

12

1

3

5

5

3

3

4

2

3

1

2

1

3

2

1

4

28

2

2

3

1

3

3

14

Број
мандатних
казни
Бр. жалби на
решења
Бр.
Зај.
надзора

3

2

Број
нерегистрова
ни
х субјекта
Превентивно
2

1

5

2

8

4

2

6

1

3

5

23

деловање
Контролни/
допунски
инспекцијск
и
надзор

2

2

4

1

3

4

7

39
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Ванредни
инспекцијск
и
надзор
Редовни
инспекцијск
и
надзор
Бр. предмета
по
захтеву
странака

24

14

8

7

8

2

11

5

33

14

12

9

8

2

11

5

6

10

6

10

10

20

13

26

154

6

6

4

2

5

2

9

6

11

7

9

13

16

9

21

160

3

12

14

6

3

6

6

14

90

60

Бр. предмета
по

УКУП
НО

децем
бар

новем
бар

313
октоб
ар

септембар

август

јул

јун

мај

април

март

фебру
ар

М
ес
ец
јануа
р

сл. дужности

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА
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ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА
Дежурства
3

1

5

5

1

15

2

1

4

1

5

викендом
Дежурства
ноћу
Обуке и друга
1
усавршавања
Бр. притужби
на
рад
инспектора
Новчани износ
пресуда
Бр. кривичних
пријава
Бр. захтева за
привредни
преступ
Бр.
прекршајних
пријава
Број
мандатних
казни
Бр. жалби на
3

1

решења
Заједничких
1

1

1

2

5

надзора
Број
нерегистрован
их
1
субјекта

Превентивно
деловање

2

1

1

3

2

3

1

1

1

2

1

2

3

2

4

9

5

7

6

39
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Контролни/
допунски
инспекцијски
надзор
Ванредни
инспекцијски
надзор
Редовни
инспекцијски
надзор

13

5

3

5

3

7

3

6

4

4

3

4

60

15

9

7

7

10

7

4

14

8

4

6

4

95

2

1

1

2

2

3

2

3

3

2

4

4

29

7

4

6

8

3

1

12

4

1

5

2

62

1

1

1

2

3

1

2

6

1

Бр. предмета
по
захтеву
9
странака
Бр.
по

предмета
4

22

сл. дужности
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УКУПНО

децембар

новембар

октобар

септембар

август

јул

јун

мај

април

март

фебруар

јануар

Месец

НАЧЕЛНИК И ПРОСВЕТНИ ИНСПЕКТОР

Дежурства
1

1

1

1

4

викендом
Дежурства
ноћу

1

1

2

Обуке и друга
1

1

2

1

1

усавршавања

Бр. притужби
на
рад
инспектора
Новчани износ

0
пресуда

Бр. кривичних
0
пријава
Бр. захтева за
привредни
преступ

0

Бр.
прекршајних
0
пријава

Број
мандатних
0
казни

Бр. жалби на

0
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решења

Заједничких
0
надзора
Број
нерегистрован
их
субјекта

0

Превентивно
1

1

1

3

2

2

80

80

деловање
Контролни/
доунски
инспекцијски
надзор
Ванредни
инспекцијски
надзор
Редовни
инспекцијски
надзор

1
1

4

3

4

2

3

мај

јун

3

1

1

9

21

56

1
0

4

4

5

7

60

новембар

3

октобар

1

септембар

3

август

6

април

предмета

1

фебруар

Бр.
по

1
0

јануар

Бр. предмета
по
захтеву
странака

0

УКУПНО

децембар

јул

март

Месец

сл. дужности

БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА
Дежурства
викендом
Дежурства
ноћу
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Обуке и друга
1

1

усавршавања
Бр. притужби
на
рад
инспектора
Новчани износ
80.000

80.00
0

пресуда
Бр. кривичних
1

1

2

пријава
Бр. захтева за
привредни
преступ
Бр.
прекршајних
1

1

пријава
Број
мандатних
казни
Бр. жалби на
1

1

решења
Заједничких
надзора
Број решења

1

1

1

3

Превентивно
деловање
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Контролни/
доунски
4
инспекцијси
надзор
Ванредни
инспекцијски
надзор
Редовни
инспекцијски
надзор

2

1

1

1

3

Бр. предмета
по
захтеву
2
странака

1

1

1

9

2

1

1

1

1

1

1

1

12

1

4

предмета

2

4

3

2

2

4

2

2

4

31

2

2

2

2

4

3

2

2

4

2

2

4

31

8

6

6

10

12

14

14

14

6

8

6

10

120

26

26

20

20

20

20

252

12

22

20

22

22

22

16

10

8

12

12

18

20

24

15

38

26

22

221

јун

мај

март

децембар

2

новембар

2

Април

2

УКУПНО

6

октобар

1

септембар

1

август

3

јул

1

фебруар

Месец

сл. дужности

јануар

Бр.
по

2

ИЗВРШИТЕЉ
Дежурства
викендом
Дежурства
ноћу
Број
заједничких
контрола са
саобраћајном
инспекцијом
Број
заједничких
контрола са
комуналном
инспекцијом
Број
обављених
контрола
станова
Број
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новембар

2

9

УКУПНО

4

децембар

3

октобар

септембар

август

јул

јун

мај

април

март

фебруар

јануар

Месец

административ
них
извршења
решења

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БУЏЕТСКОГ ИНСПЕКТОРА
На почетку годишњег извештаја о раду даје се увод који објашњава правни основ за рад буџетске
инспекције и њена овлашћења.
Увод
Буџетска инспекција Града Бор је основана Решењем о оснивању Градске буџетске инспекције и
ревизије, број 06-100/2003-II, од 26.12.2003.године, које је донео тада Извршни одбор СО Бор, а
практично почела са радом 01.10.2008.године, са једним буџетским инспектором, што се није мењало до
данас. Наведено Решење је и даље на снази, све док се не стекну законски услови за оснивање Службе у
смислу пријема и распоређивања инспектора и руководиоца Службе, по Одлуци о оснивању службе
буџетске инспекције(„Сл.лист Града Бор“ број 25/14), коју је донео Градоначелника Бор.
Буџетска инспекција Града Бор у 2014.години радила је на основу Закона о буџетском систему
(„Сл.гласник РС„ бр: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014,
68/2015, 103/2015 и 99/2016) и Уредбе о раду, овлашћењима и обележјима буџетске
инспекције(„Сл.гласник РС„ бр: 10/2004 и 84/2007,) уз примену многобројних прописа који се примењују
у материјално –финансијском пословању субјеката који су, по члану 85 став 3 Закона о буџетском
систему предмет контроле буџетске инспекције, а то су:
Директни и индиректни корисници средстава буџета града:
ову групу спадају Општински органи (Скупштина града, Градоначелника и Градско веће, Градска
управа, Градско јавно правобранилаштво), све месне заједнице, све установе културе, Установа за децу
„Бамби“ Бор, ЈП „Дирекција за изградњу Бора“ Бор, Туристичка организација Града Бор, Јавна установа
Спортски центар Бор, буџетски фондови града Бор.
Јавна предузећа и установе чији је оснивач Град Бор, а нису директни ни индиректни корисници
средстава буџета града Бор:
ову групу спадају сва јавна предузећа Града Бор (осим „Дирекције за изградњу Бора“ ), Центар
за социјални рад у Бору, Дом здравља Бор, основне и средње школе.
Правна лица над којима Град Бор има контролу над више од 50% капитала или више од 50 % гласова
у управном одбору и друга правна лица у којима јавна средства чине више од 50% укупног
прихода.
ову групу се може сврстати Доо „Бизнис инкубатор центар“ Бор и за сада нема у граду Бор
других субјеката, а да не спадају у претходне две групе.
Друга правна лица у којима јавна средства чине више од 50% укупног прихода.
ову групу спадају сви субјекти,који нису набројани у претходним групама, (невладине
организације, удружења грађана и други субјекти) којима према Одлуци о буџету Града Бор, Град
обезбеђује приходе са већим учешћем од 50% у њиховим укупним приходима.
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Број и назив ових субјеката није утврђен, обзиром да се зна обим средстава који је преношен из буџета,
али нису до сада контролисани и није утврђивано тачно учешће градских средстава у укупним
приходима тих субјеката. У овој групи се вероватно налази већи број „мањих“ спортских клубова и
других удружења грађана .
Правна лица и други субјекти којима су директно или индиректно дозначена средства буџета града
Бор, за одређену намену.
Ово је критеријум је уведен од половине 2009.године и који доприноси да наведени критеријум
под тачком 4 није ограничавајући фактор за контролу, тако да сви наведени субјекти из тог критеријума,
без обзира на учешће средстава Градског буџета у свом укупном приходу, недвосмислено спадају у
субјекте контроле буџетске инспекције.
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Правна лица и други субјекти који су учесници у послу који је предмет контроле.
Субјекти који користе средства буџета града Бор по основу задуживања, субвенција, донација,
дотација и др.
Према члану 86 Закона о буџетском систему функција буџетске инспекције је контрола примене
закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава
корисника буџетских средстава и свих субјеката које по закону може да контролише.
Према напред наведеним прописима Извршни орган локалне власти је надлежан да утврди
Програм рада буџетске инспекције за конкретну годину, а по Статуту града Бор то је Градоначелника
Бор. Обзиром на то да у граду ради само један инспектор и не постоји служба и руководилац службе за
буџетску инспекцију, налог за контролу субјеката, којим се дефинише предмет и време трајања контроле,
такође издаје Градоначелника Бор.
Природа посла буџетске инспекције захтева доста времена за сваку контролу, поготову за
редовну буџетску контролу. Да би се детаљна контрола извршила, са већим обимом документације,
потребно је време за њен преглед и анализирање, за разговор са одговорним лицем и извршиоцима посла
код субјекта у току саме контроле, за уношење чињеничног стања у записник-белешке, а касније за
подробније тумачење, утврђивање противправног деловања ако га има и повезивање са прописима, како
би се сачинио употребљив записник за налагање мера које контролисани субјекат мора спровести, или за
коришћење у каснијем поступку. Каснији поступак подразумева доношење решења са налогом мера које
су наложене записником о контроли а по њима није поступљено, предузимање радњи на припреми и
подношењу захтева за покретање прекршајног поступка или кривичне пријаве надлежним органима.
Уколико се од надлежних органа траже допуне по тим захтевима, то се углавном ради у време
када су већ започете нове контроле, што доводи до њиховог одлагања, чиме се ремети роковник за
реализацију Програма рада, а што може довести и до неостваривања свих планираних активности
буџетске инспекције у текућој години.
Овај извештај о раду се презентира по субјектима контроле, навођењем сачињених докумената у
вези са истим субјектом контроле- навођењем записника о контроли, службених белешки о контроли
наложених мера записником, решења, службених белешки о контроли наложених мера решењем, захтева
за покретање прекршајног поступка, кривичне пријаве.
Извештај о раду има статистички карактер јер не објашњава констатовано стање из контроле кроз
садржину записника, не садржи наложене мере било записницима било решењима, не садржи опис
прекршаја због којих су поднети захтеви за покретање прекршајног поступка и не садржи опис
кривичних пријава.
Уз овакав извештај о раду сачињен је прилог у коме су, такође по субјектима контроле,
представљени изводи из садржајно најважнијих докумената које је сачинила буџетска
инспекција(записника
контроли, решења и захтева за покретање прекршајног поступка), а из којих се види рад
контролисаних субјеката у контролисаном периоду и предузете радње од стране буџетске инспекције:
у изводима из сачињених записника о контроли цитиран је у целости закључак и цитиране наложене
мере из записника о контроли;
у изводима из издатих решења цитиране су наложене мере решењем, без образложења (које су раније
биле наложене записником, али нису извршене у року датом у записнику);
из садржине службених белешки у којима је конбстатовано да су наложене мере извршене цитиране
су закључне констатације о томе;
из садржине поднетих захтева за покретање прекршајних поступака цитиране су тачке из захтева
којима су одређене радње оцењене као прекршаји, због којих су захтеви поднети Прекршајном
суду(без образложења);
из садржине Кривичних пријава цитиран је сиже тачака из пријава, без образложења.

340

Сматрам да би свако представљање садржине сачињених аката у краћој форми него што сами
јесу, било недовољно јасно и прецизно, те с тога прилог извештаја садржи прекопиране садржајно
најважније делове наведених докумената.
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ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ЗА 2016. ГОДИНУ
2016. години од стране буџетске инспекције града Бор обављене су следеће контроле и други
послови:
II-1. Контрола Културно уметничког друштва „Бранислав Нушић“ Шарбановац по Захтеву Основног
јавног тужилаштва у Бору, под бројем КТР бр.540/14 од 05.08.2014.године и 13.03. 2015.године основна контрола обављена у 2015. години.



II-1.1. Сачињена је Службена белешка о контроли извршења мере наложене Решењем број 4726/2014-III-06 од 31.12.2015. године, деловодни број 47-26/2014-III-06 од 02.02.2015.године(од 3
стране) у којој је констатовано да је КУД-а „Бранислав Нушић“ Шарбановац поступио по
наложеној мери Решењем број 47-26/2014-III-06 од 31.12.2015. године, јер је извршио повраћај
средстава у износу од 14.740 динара у буџет града Бор, као део износа дозначених средстава
14.02.2013. године удружењу, који није утрошен за намене за које су средства из буџета града
Бор дозначена.



II-2. Контрола Техничке школе у Бору по Представци грађана број 614-59/2015-III-06 од 12.08.2015.
године и Захтеву за контролу од стране органа града Бор број 401-725/2014 -II-01 од 21.08.2014.
године-основна контрола обављена у 2015. години.




II-2.1. Сачињена је Службена белешка о контроли извршења мере наложене Записником о извршеној
контроли пословања Техничке школе у Бору по Представци грађана број 614-59/2015-III-06 од
12.08.2015. године и Захтеву за контролу од стране органа града Бор број 401-725/2014 -II-01 од
21.08.2014. године, деловодни број 614-59/2015-III-06 од 28.12.2015. године, деловодни број
белешке 614-59/2015-III-06 од 02.02.2016. године (од 2 стране), у којој је констатовано да је
Техничка школа у Бору, до истека задатог рока-31.01.2016. године, поступила по наложеној мери
Записником о извршеној контроли деловодни број 614-59/2015-III-06 од 28.12.2015. године, јер је
извршила измену важећег Правилника о раду Техничке школе у Бору број 456/2-1 од
05.06.2015.године, којом је прецизно дефинисала услове и начин за обрачун и исплату накнаде
трошкова превоза на рад и са рада запослених.



II-3. Контрола Удружења „Организација резервних војних старешина града Бор“ Бор по захтевима
Основног јавног тужилаштва у Бору, број КТР бр.13/14 од 14.01.2014. године, 16.12.2014. године,
13.03.2015. године и 01.06.2015. године, број КТР бр. 352/2013 од 19.12.2013. године и број КТР
бр. 623/14 од 02.07.2014. године и 02.02.2015. године.




II-3.1. Сачињена је Службена белешка о контроли извршења мере наложене Записником о извршеној
контроли Удружења „Организација резервних војних старешина града Бор“ Бор по захтевима
Основног јавног тужилаштва у Бору, број КТР бр.13/14 од 14.01.2014. године, 16.12.2014.
године, 13.03.2015. године и 01.06.2015. године, број КТР бр. 352/2013 од 19.12.2013. године и
број КТР бр. 623/14 од 02.07.2014. године и 02.02.2015. године, деловодни број 47-22/2014-III-06
од 19.08.2015. године, деловодни број белешке 47-22/2014-III-06 од 04.02.2016. године године (од
3 стране), у којој је констатовано да Удружење „Организација резервних војних старешина града
Бор“ Бор, у задатом року –до 30.11.2015. године, а ни до дана обављања контроле извршења
наложене мере, није поступило по наложеним мерама Записником о извршеној контроли односно
није на рачун буџета Града Бор извршило повраћај ненаменски утрошених средства дозначених
из буџета града Бор, у износу од 241.984,87 динара.



II-3.2. Донето је Решење број 47-22/2014-III-06 од 05.02.2016. године године (од 9 странљ) којим је
Удружењу „Организација резервних војних старешина града Бор“ Бор наложено да на рачун
буџета Града Бор, изврши повраћај ненаменски утрошених буџетских средства у 2012. години и
2013. години у укупном износу од 241.984,87 динара.
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II-3.3. Донет је Закључак број 47-4/2016-IV-06 од 24.02.2016. године године (од 2 стране) којим је
одбачена жалба Удружења „Организација резервних војних старешина
града Бор“ Бор на Решење
број 47-22/2014-III-06 од 05.02.2016. године, због неблаговремености.


II-3.4. Сачињена је Службена белешка о контроли извршења мере наложене Решењем број 4722/2014-III-06 од 05.02.2016. године, деловодни број белешке 47-22/2014-III-06 од 10.05.2016.
године године (од 3 стране), у којој је констатовано да Удружење „Организација резервних
војних старешина града Бор“ Бор, у задатом року –до 31.03.2016. године, није поступило по
коначном Решењу број 47-22/2014-III-06 од 05.02.2016. године чиме је начинило начинило
прекршај из члана 103, став 1 тачка 8) Закона о буџетском систему у вези са чланом 87 истог
Закона и чланом 10 став 1 Уредбе о раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције.


II-3.5. Поднет је Захтев за покретање прекршајног поступка против одговорног лица Удружења
„Организација резервних војних старешина града Бор“ Бор, због непоступања по коначном
Решењу број 47-22/2014-III-06 од 05.02.2016. године, деловодни број 47-22/2014-III-06 од
18.05.2016. године (од 6 странa).


II-4. Контрола Удружења ратних и мирнодопских војних инвалида града Бор - контрола
наменског и законитог коришћења средстава која је Удружење ратних и мирнодопских војних
инвалида града Бор добило из буџета града Бор по Решењу број 401-166/2013-II/01 од 21.06.2013.
године, у износу од 8.000 динара, ради обележавања 24.марта-дана почетка НАТО агресије, по
Захтеву Основног јавног тужилаштва у Бору број КТР бр.296/2013 од 20.12.2013. године и
Захтеву број КТР бр.541/14 од 05.08.2014. године и 13.03.2015.године, а на основу добијене
Пријаве из града Бор број 401-492/2014-II-01 од 05.06.2014. године.


II-4.1. Сачињен је Записник о извршеној контроли Удружења ратних и мирнодопских војних
инвалида града Бор по Захтеву Основног јавног тужилаштва у Бору број КТР бр.296/2013 од
20.12.2013. године и Захтеву број КТР бр.541/14 од 05.08.2014. године и 13.03.2015.године,
деловодни број 47-27/2014-II од 04. 02.2016. године године (од 16 страна) и извршена достава
записника о контроли контролисаном субјекту, Основном јавном тужилаштву Бор,
Градоначелнику Бор и Председнику СО Бор.




II-4.2. Сачињена је Службена белешка о контроли извршења мере наложене Записником о
извршеној контроли Удружења ратних и мирнодопских војних инвалида града Бор по Захтеву
Основног јавног тужилаштва у Бору број КТР бр.296/2013 од 20.12.2013.године и Захтеву број
КТР бр.541/14 од 05.08.2014. године и 13.03.2015.године, деловодни број 47-27/2015-III-06 од
04.02.2016.
године, деловодни број белешке 47-27/2014-III-06 од 15.03.2016. године године (од 2 стране), у
којој је констатовано да Удружење ратних и мирнодопских војних инвалида града Бор у задатом
року –до 09.03.2016. године, није поступило по наложеној мери и није извршило повраћај
ненаменски утрошених средства буџета града Бор у износу од 8.000 динара.



II-4.3. Донето је Решење број 47-27/2014-III-06 од 16.03.2016. године године (од 6 страна) којим је
Удружењу ратних и мирнодопских војних инвалида града Бор наложено да у року од 30 дана од
пријема решења изврши повраћај ненаменски утрошених буџетских средставца у износу од 8.000
динара, у буџет града Бор.


II-4.4. Сачињена је Службена белешка о контроли извршења мере наложене Решењем број 4727/2014-III-06 од 16.03.2016.
године, деловодни број белешке 47-27/2014-III-06 од 12.05.2016.
године (од 2 стране).


Службеној белешци је зкључено да је Удружење ратних и мирнодопских војних инвалида Бор,
поступило по наложеној мери коначним Решењем број 47-27/2014-III-06 од 16.03.2016.године јер је
извршило повраћај средстава у износу од 8.000 динара у буџет града Бор.
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II-5. Контрола Месне заједнице „Шарбановац“ Шарбановац –контрола наменског и законитог
коришћења средстава која је Месна заједница „Шарбановац“ Шарбановац добила из буџета града
Бор по Захтеву за трансфер средстава од 31.12.2013. године, за плаћање обавеза према СЗР
„Украс плус“ Злот, по Уговору о извођењу радова број 016-102/2013 од 16.12.2013. године.
Предмет уговора су радови на адаптацији просторије свлачионице Фудбалског клуба у МЗ
“Шарбановац”, према понуди Извођача радова од 13.12.2013. године.
За контролу наменског и законитог коришћења буџетских средстава захтев је Буџетској
инспекцији града Бор поднело Основно јавно тужилаштво у Бору, под бројем КТР бр.37/14 од
14.01.2014.године са ургенцијама од 02.02.2015. године, 20.07.2015. године, 04.05.2015. године,
30.09.2015. године и 21.01.2016. године, а на основу добијене Пријаве из града Бор број 401-1045/2013II-01 од 31.12.2013. године.
II-5.1. Сачињен је Записник о извршеној контроли Месне заједнице „Шарбановац“ Шарбановац, по
Налогу за контролу број 47-1/2016-II од 10.02.2016. године деловодни број 47-1/2016-II од
11.03.2016. године године (од 8 страна) и извршена достава записника о контроли контролисаном
субјекту, Основном јавном тужилаштву Бор, Градоначелнику Бор и Председнику СО Бор.


II-6. Контрола Месне заједнице „Шарбановац-Тимок“ Шарбановац-контрола наменског и законитог
коришћења средстава која је Месна заједница „Шарбановац-Тимок“ Шарбановац добила из
буџета града Бор по Захтеву за трансфер средстава од 31.12.2013. године, за плаћање обавеза
према ДОО „Стефком“ Соко бања, по Уговору о извођењу радова број 700/2013 од 03.10.2013.
године. Предмет уговора је извођење радова на уређењу просторија Месне заједнице
„Шарбановац-Тимок, према понуди извођача број 74/13 од 12.09.2013. године и конкурсној
документацији наручиоца радова број 652-3/2013 од 05.09.2013. године, у свему према Предмеру
радова као саставном делу уговора, а у складу са важећим законским прописима.
За контролу наменског и законитог коришћења буџетских средстава захтев је Буџетској
инспекцији града Бор поднело Основно јавно тужилаштво у Бору, под бројем КТР бр.39/14 од
14.01.2014. године са ургенцијама од 02.02.2015. године и 04.05.2015. године, а на основу добијене
Пријаве из града Бор број 401-1047/2013- II-01 од 31.12.2013.године.
II-6.1. Сачињен је Записник о извршеној контроли Месне заједнице „Шарбановац-Тимок“
Шарбановац по Налогу за контролу број 47-2/2016-II од 10.02.2016. године, деловодни број 472/2016-II од 10.03.2016. године године (од 14 страна) и извршена достава записника о контроли
контролисаном субјекту, Основном јавном тужилаштву Бор, Градоначелнику Бор и Председнику
СО Бор.


II-7. Контрола Основне школе “3.октобар“ у Бору - контрола наменског и законитог коришћења
средстава која је Основна школа „3.октобар“ у Бору добила из буџета града Бор:
За плаћање обавеза према ДОО „Eltec Petrol“ Ниш, по Рачуну број 016-12/13 у износу од 1.332.619,73
динара, а по захтеву Основног јавног тужилаштва у Бору, под бројем КТР бр.43/14 од
14.01.2014.године са ургенцијама од 02.02.2015.године, 04.05.2015.године,
20.07.2015.године,
30.09.2015.године и 21.01.2016.године, на основу добијене Пријаве из града Бор број 4011028/2013-II-01 од 27.12.2013.године, за контролу Уговора о санацији грејања број 1043 од
26.11.2013.године (код извођача број У 31/13 од 27.11.2013.године) између Основне школе
„3.октобар“ у Бору као наручиоца и ДОО „El Tec Petrol“ Београд као извођача радова, по коме су
предмет набавкедобра и услуге-уградња добара односно набавка измењивача топлоте, демонтажа
старог измењивача топлоте, уградња измењивача, испирање измењивача на клима комори и
репарација филтерских секција и репарација термостатских прекидача са елементима заштите.
За плаћање обавеза према ДОО „Металопрерада“ Бор по Рачуну број 123/14 од 15.07.2014. године на
износ од 2.599.620 динара а по захтеву Основног јавног тужилаштва у Бору, под бројем КТР бр.
832/14 од 05.09.2014. године са ургенцијама од 03.02.2015.године, 15.05.2015.године и 10.11.2015.
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године, а на основу добијене Пријаве из града Бор број 401-740/2013- II-01 од 26.08.2014. године,
за контролу Уговора број 298 од 08.05.2014. године (код извођача број 227/14 од 08.05.2014.
године) између Основне школе „3.октобар“ у Бору као наручиоца и ДОО „Металопрерада“ Ниш
као извођача радова, за извођење хидроизолатерских радова на фискултурној сали ОШ
„3.октобар“ у Бору.
II-7.1. Сачињен је Записник о извршеној контроли Основне школе “3.октобар“ у Бору по Налогу за
контролу број 47-3/2016-II од 10.02.2016. године, деловодни број 47-3/2016-II од
16.03.2016.године године (од 24 стране) и извршена достава записника о контроли
контролисаном субјекту, Основном јавном тужилаштву Бор, Градоначелнику Бор и Председнику
СО Бор.


II-8. Контрола Месне Заједнице „Бучје“- контрола примене прописа у области материјално
финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава Месне Заједнице
„Бучје“, са циљем да се утврди чињенично стање у вези са представком Савета МЗ „Бучје“ број
47-6/2016-III-06 од 10.03.2016. године, којом се тражи контрола рада претходног Савета МЗ
„Бучје“ и Председника тог Савета МЗ, по питању стварања обавеза, због којих је рачун МЗ
„Бучје“ од маја 2015. године неколико пута био био блокиран ради принудне наплате
потраживања од МЗ „Бучје“ као дужника, а посебно потраживања фирме „Инекс бакар“
Мајданпек од МЗ “Бучје“, због којих је рачун блокиран за око 1.200.000 динара, а да МЗ „Бучје“
није добила извршно судско решење за принудну наплату.
Контрола је вршена и узимајући му обзир Захтев за вршење контроле МЗ „Бучје“ број 401998/2014-II-01 од 19.11.2014.године, Захтев за вршење контроле МЗ „Бучје“ број 401-626/2015-II-01 од
31.08.2015.године и захтев добијен у току контроле(12.05.16.), број
401-2-247/2016-II-01 од
26.04.2016.године, које су поднели органи града Бор.
II-8.1. Сачињен је Записник о контроли Месне заједнице „Бучје“ по Представци број 47-6/2016-III-06
од 10.03.2016. године, деловодни број 47-6/2016-III-06 од 17.05.2016. године године (од 57
страна) и извршена достава записника о контроли контролисаном субјекту, Основном јавном
тужилаштву Бор, Градоначелнику Бор и Председнику СО Бор.




II-8.2. Поднета је Кривична пријава против одговорног лица у Месној заједници „Бучје“ на основу
налаза из обављене контроле, број 47-6/2016-III-06 од 24.05.2016. године године (од 13 страна).
II-9. Контрола ЈП „Бор“ за пружање стамбених услуга у Бору, по Налогу за контролу број 47-8/2015-
II од 01.09.2015. године.






II-9.1. Поднета је Кривична пријава против одговорних лица у ЈП „Бор“ за пружање стамбених
услуга, деловодни број 47-8/2015-III-06 од 03.06.2016. године године (од 22 стране) на основу
налаза из обављене ванредне контроле материјално финансијског пословања ЈП „Бор“ , по
Налогу за контролу број 47-8/2015-II од 01.09.2015. године, констатованог у Записнику о
ванредној контроли материјално-финансијског пословања Јавног предузећа за стамбене услуге
„Бор“ у Бору, за 2014. годину и период јануар-мај 2015.године, број 47-8/2015-III-06 од
08.12.2015.године, са изменом
и допуном број 47-8/2015-III-06 од 22.12.2015. године.
II-9.2. Сачињена је Службена белешка о контроли извршења мера наложених Записником о
ванредној контроли материјално-финансијског пословања Јавног предузећа за стамбене услуге
„Бор“ у Бору, за 2014. годину и период јануар-мај 2015.године, број 47-8/2015-III-06 од
08.12.2015. године, деловодни број белешке 47-8/2015-III-06 од 01.07.2016. године године (од 13
страна), у којој је констатовано да већина наложених мера није извршена у наложеном року нити
до обављања контроле.
II-9.3. Донето је Решење број 47-8/2015-III-06 од 04.07.2016. године године (од 5 страна) којим су ЈП
„Бор“ за пружање стамбених услуга поново наложене мере, које су наложене записником о
контроли, а нису извршене у наложеном року и дат нови рок за извршење.
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II-9.4. Сачињена је Службена белешка о контроли извршења мера наложених Решењем број 478/2015-III-06 од 04.07.2016. године, деловодни број белешке 47-8/2015-III-06 од 13.12.2016.
године године (од 21 стране), у којој је констатовано да је ЈП „Бор“ за пружање стамбених услуга
извршило наложене мере решењем у наложеном року у целости или делимично, зависно од
садржине мера и обима потребних активности за њихово извршење.


II-10. Донет је Закључак број 47-3/2015–III-06 од 22.01.2016. године године (од 2 стране) којим је
одбачена пријава број 47-3/2015–III-06 од 11.03.2015. године
поднета од стране н.н. лица ради
контроле ОШ „Свети Сава“ у Бору, због ненадлежности.


II-11. Контрола Омладинског рукометног клуба Бор по Захтеву
за контролу број 401-2-342/2016II-01 од 07.06.2016. године поднетом од органа Града Бор.


II-11.1. Сачињен је Записник о инспекцијском надзору Омладинског рукометног клуба Бор број
47-7/2016–III-06 од 17.06.2016. године године
(од 11 страна), са контролном листом Омладинског
рукометног клуба у прилогу записника.


II-11.2. Сачињена је Службена белешка о контроли извршења мере наложене Записником о
инспекцијском надзору Омладинског рукометног клуба Бор број 47-7/2016-III-06 од 17.06.2016.
године, деловодни број белешке 47-7/2016-III-06 од 20.07.2016.године године (од 4 стране), којом
је констатовано да је Омладински рукометни клуб Бор поступио по наложеним мерама
Записником о инспекцијском надзору број 47-7/2016-III-06 од 17.06.2016. године.




II-12. Контрола Дома здравља у Бору по Налогу за инспекцијски надзор број 47-9/2016-II од
19.07.2016. године и на основу посебних захтева за контролу Дома здравља у Бору добијених од
органа града Бор, број 401-2-123/2016-III-01 од 25.03.2016. године и број 401-2-641/2016-II-01 од
20.09.2016. године.



II-12.1. Сачињен је Записник о контроли материјално-финансијског пословања Дома здравља у
Бору у 2015. години и у периоду јануар-јун 2016. године (Сачињен из целовитих белешки из
контроле) деловодни број 47-9/2016-III-06 од 25.11.2016. године године (од 211 страна).


II-12.2. Сачињен је Записник о инспекцијском надзору Дома здравља у Бору (Сачињен у форми
прописаној Законом о инспекцијском надзору) деловодни број 47-9/2016-III-06 од 25.11.2016.
године (од 35 страна), са контролном листом Дома здравља Бор у прилогу записника.


II-12.3. Сачињена је на основу достављених примедби Дома здравља у Бору Измена и допуна
Записника о инспекцијском надзору Дома здравља у Бору Бору (Сачињен у форми прописаној
Законом о инспекцијском надзору) и Измена и допуна Записника о контроли материјалнофинансијског пословања Дома здравља у Бору у 2015. години и у периоду јануар-јун 2016.
године (Сачињен из целовитих белешки из контроле), број 47-9/2016-III-06 од 28.12.2016. године
(од 11 страна).


II-13. Сачињени су Одговори на захтеве Основног јавног тужилаштва Бор којима се траже
обавештења о обављеним контролама од стране Буџетске инспекције града Бор код субјеката
који су користили буџетска средства а за које постоје пријаве Тужилаштву-написано је и
достављено 8 обавештења.



II-14. Сачињено је 12 месечних извештаја о раду за период децембар 2015. године -новембар 2016.
године, сви по захтеву начелника Одељења за инспекцијске послове.
II-15. Сачињен је годишњи Извештај о раду буџетске инспекције за 2015. годину.
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II-16. Поред вршења наведених контрола корисника буџетских средстава у 2016. години и
сачињавања записника о контроли(који су доста обимни), сачињавања службених
белешки(контролних записника), израде решења за налог мера и пријава другим надлежним
органима и обављања послова који се односе на извршене редовне и ванредне контроле,
обављани су и текући административни послови: сачињен Предлог Програма и плана рада
буџетске инспекције за 2016. годину, Предлог плана рада буџетске инспекције за 2017. годину
пропратни дописи за доставу захтева и сачињених аката и достава истих, завођење аката у
писарници града, одлазак по документацију за контролу тражену од надлежних одељења Градске
управе Бор, читање прописа, разговор са странкама, одлагање документације из контрола и друге
документације, копирање и други административни послови по потреби, архивирање предмета,
потребна комуникација са субјектима за контролу, припрема извештаја о раду за ревизорску
фирму која контролише завршни рачун буџета града Бор, подсећање на прописе и све друго, с
обзиром да буџетски инспектор обавља све административне послове који су у вези са послом
буџетске инспекције.
2016. години успешно је завршена он-лајн обука на тему „Изградња капацитета локалних
инспекцијских служби“- по ступању на снагу Закона о инспекцијском надзору, са 10 модула, у
организацији СКГО Србије.
Оно што се може назвати најгрубљом статистиком сачињених докумената из обављених
контрола у 2016.години, то је да је буџетска инспекција града Бор, у којој ради један инспектор,
сачинила и на одговарајуће адресе проследила 8 записника(од укупно 376 страна), 2 исправке и допуне
записника(од 11 страна), 1 захтев за покретање прекршајног поступка(од 6 страна), 5 службених белешки
о извршењу наложених мера записником(са укупно 24 стране), 4 службене белешке о извршењу
наложених мера решењем (са укупно 29 страна), 3 решења за налог мера(са укупно 20 страна), 2
кривичне пријаве(са укупно 35 страна) и 2 закључка(са укупно 4 стране)-све укупно 505 страна коначног
текста докумената за које је претходно било потребно прегледати велики обим општих аката,
рачуноводствене и финансијске документације контролисаних субјеката и проверити исправност и
законитост нађеног стања у односу на важеће прописе који се тичу предмета контрола.
Напомена: У 2016. години буџетски инспектор није радила 6 дана због државних или верских
празника и 29 дана због коришћења годишњег одмора или одсуства због болести.
ПРИЛОГ УЗ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ГРАДА БОР ЗА 2016. ГОДИНУ
БРОЈ 47-Сл./2017-III-06 од 16.01.2017. ГОДИНЕ
Уз Извештај о раду буџетске инспекције за 2016.годину даје се овај прилог у коме се наводе
закључци и наложене мере из записника о контроли у изворном - цитираном тексту, у коме се наводе
наложене мере решењима, за које је записником дат одређен рок за извршење, а исте у том року нису
извршене, при чему се не наводи образложење решења, у коме се наводе закључне констатације из
службених белешки о контроли поступања контролисаних субјеката по наложеним мерама, било
записником, било решењем, у коме се наводе захтеви за покретање прекршајног поступка, са основним
описом прекршаја, без чињеница и детаља којима се доказује и у коме се наводи сиже описа радњи
одговорних лица из поднетих кривичних пријава.
Констатације из контролних записника тј.службених белешки о извршењу мера наложених
записником које нису реализоване се овде не наводе, јер се види из решења које мере нису реализоване.
Констатације из контролних записника тј.службених белешки о извршењу мера наложених
решењима наводе се цитирањем закључних констатација после сваке наложене мере.
Наводе се сви сачињени документи, по хронолошком реду, који се односе на исти субјекат
контроле.
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III-1. Контрола Културно уметничког друштва „Бранислав Нушић“ Шарбановац по Захтеву Основног
јавног тужилаштва у Бору, под бројем КТР бр.540/14 од 05.08.2014. године и 13.03.2015. године 
основна контрола обављена у 2015. години.
III-1.1. Извод из Службене белешке о контроли извршења мере наложене Решењем број 47-26/2014-
III-06 од 31.12.2015. године, деловодни број 47-26/2014-III-06 од 02.02.2015. године:
„На основу свега напред наведеног закључује се да је Председник Управног одбора Културно
уметничко друштво „Бранислав Нушић“ Шарбановац, до истека задатог рока-31.01.2016.године,
поступила по наложеној мери Решењем број 47-26/2014-III-06 од 31.12.2015.године, односно да је у име
КУД-а „Бранислав Нушић“ Шарбановац извршила повраћај средстава у износу од 14.740 динара у буџет
града Бор, као део износа дозначених средстава 14.02.2013.године удружењу, из буџета Града Бор, по
Решењу о преносу средстава КУД-у „Бранислав Нушић“ из Шарбановца број 401-1581/2012-II-01 од
11.02.2013.године, из разлога што исти није утрошен за намене за које су средства из буџета града Бор
дозначена- за покриће трошкова за одлазак чланова КУД-а на снимање емисије „Шљивик“.“
III-2. Контрола Техничке школе у Бору по Представци грађана број 614-59/2015-III-06 од 12.08.2015.
године и Захтеву за контролу од стране органа града
Бор број 401-725/2014 -II-01 од 21.08.2014.
године - основна контрола обављена у 2015. години.


III-2.1. Извод из Службене белешке о контроли извршења мере наложене Записником о извршеној
контроли пословања Техничке школе у Бору по Представци грађана број 614-59/2015-III-06 од
12.08.2015. године и Захтеву за контролу од стране органа града Бор број 401-725/2014 -II-01 од
21.08.2014. године, деловодни број 614-59/2015-III-06 од 28.12.2015. године, деловодни број
белешке
614-59/2015-III-06 од 02.02.2016. године:
„На основу свега напред наведеног закључује се да је Техничка школа у Бору, до истека задатог
рока-31.01.2016.године, поступила по наложеној мери Записником о извршеној контроли пословања
Техничке школе у Бору по Представци грађана број 614-59/2015-III-06 од 12.08.2015.године и Захтеву за
контролу од стране органа града Бор број 401-725/2014 -II-01 од 21.08.2014.године, деловодни број 61459/2015-III-06 од 28.12.2015. године, цитираној у тачци 1. Ове службене белешке, односно да је дана
28.01.2016.године под бројем 96/2-1 извршила измену важећег Правилника о раду Техничке школе у
Бору број 456/2-1 од 05.06.2015.године, којом је прецизно дефинисала услове и начин за обрачун и
исплату накнаде трошкова превоза на рад и са рада запослених.“
III-3. Контрола Удружења „Организација резервних војних старешина града Бор“ Бор по захтевима
Основног јавног тужилаштва у Бору, број КТР бр.13/14 од 14.01.2014.године, 16.12.2014. године,
13.03.2015.године и 01.06.2015. године, број КТР бр. 352/2013 од 19.12.2013. године и број КТР
бр. 623/14 од 02.07.2014. године и 02.02.2015. године.




III-3.1. Сачињена је Службена белешка о контроли извршења мере наложене Записником о
извршеној контроли Удружења „Организација резервних војних старешина града Бор“ Бор по
захтевима Основног јавног тужилаштва у Бору, број КТР бр.13/14 од 14.01.2014. године,
16.12.2014.
године, 13.03.2015. године и 01.06.2015.године, број КТР бр. 352/2013 од 19.12.2013. године и
број КТР бр. 623/14 од 02.07.2014. године и 02.02.2015. године, деловодни број 47-22/2014-III-06
од 19.08.2015. године, деловодни број белешке 47-22/2014-III-06 од 04.02.2016. године, у којој је
констатовано да Удружење „Организација резервних војних старешина града Бор“ Бор, у задатом
року – до 30.11.2015. године, а ни до дана обављања контроле извршења наложене мере, није
поступило по наложеним мерама Записником о извршеној контроли односно није на рачун
буџета Града Бор извршило повраћај ненаменски утрошених средства дозначених из буџета града
Бор, у износу од 241.984,87 динара.



III-3.2. Извод из Решења број 47-22/2014-III-06 од 05.02.2016. године којим је Удружењу
„Организација резервних војних старешина града Бор“ Бор наложено да на рачун буџета Града
Бор,
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изврши повраћај ненаменски утрошених буџетских средства у 2012. години и 2013. години у
укупном износу од 241.984,87 динара:
“1.Налаже се Удружењу „Организација резервних војних старешина града Бор“ Бор да на рачун
буџета Града Бор, број 840-164640-35, посредно преко уплатног рачуна са називом -Меморандумске
ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године број 840-772114843-79, са позивом на
број 17 027 по моделу 97, изврши повраћај ненаменски утрошених буџетских средства у 2012. години и
2013. години у укупном износу од 241.984,87 динара и то:
100.502,25 динара, као део дозначених средстава из буџета Града Бор дана 04.03.2013.године по
Уговору о финансирању/суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса у граду Бор за
2013.годину, број 401-190/2013-II-01 од 04.03.2013.године, утрошених у периоду март-децембар
2013. године.
95.703,55 динара као део дозначених средстава дана 02.10.2012. године, по Решењу о преносу
средстава Организацији резервних војних старешина и Савезу удружења бораца
народноослободилачких ратова Србије, број 401-1013/2012-II-01 од 01.10.2012. године, који је
ненаменски утрошен у периоду октобар-децембар 2012. године.
7.765,00 динара као део дозначених средстава дана 02.10.2012. године, по Решењу о преносу
средстава Организацији резервних војних старешина и Савезу удружења бораца
народноослободилачких ратова Србије, број 401-1013/2012-II-01 од 01.10.2012. године, који је
био садржан у пренетом стању средстава на текућем рачуну из 2012. године у 2013. годину и
ненаменски је утрошен у периоду јануар-март 2013. године.
38.014,07 динара буџетских средстава која ОРВС Бор и СУБНОР Бор нису законито и наменски
употребиле у периоду јануар-март 2012.године од којих је 8.014,07 динара део буџетских
средстава укупног износа 353.000 динара добијених по Уговору о финансирању/суфинансирању
програма и пројеката од јавног интереса у граду Бор за 2011.годину, број 401-749/2011-II-01 од
24.10.2011. године, а износ од 30.000 динара су буџетска средства дозначена на рачун ОРВС Бор
дана
23.03.2012. године.
Рок: 31.03.2016. године.“
III-3.3.Извод из Закључка број 47-4/2016-IV-06 од 24.02.2016. године којим је одбачена жалба
Удружења „Организација резервних војних старешина града Бор“ Бор на Решење број 47
22/2014-III06 од 05.02.2016. године, због неблаговремености:
„Одбацује се жалба број 47-4/2016- III -06 од 19.02.2016. године коју је изјавило Удружење
„Организација резервних војних старешина Града Бор“ Бор са седиштем у Бору, ул. Моше Пијаде 19,
против Решења буџетске инспекције број 47-22/2014-III-06 од 05.02.2016. године, као неблаговремено
поднета.“
III-3.4.Извод из Службене белешке о контроли извршења мере наложене Решењем број 47-22/2014III-06 од 05.02.2016. године, деловодни број белешке 47-22/2014-III-06 од 10.05.2016. године:
Закључна констатација за меру под тачком 1.:
„На основу наведеног закључује се да Удружење „Организација резервних војних старешина
града Бор“ Бор, у задатом року – до 31.03.2016. године, није поступило по наложеној мери Решењем број
47-22/2014-III-06 од 05.02.2016. године, односно није на рачун буџета Града Бор, број 840-164640-35,
посредно преко уплатног рачуна са називом -Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета
града из претходне године број 840-772114843-79, са позивом на број 17 027 по моделу 97, извршило
повраћај ненаменски утрошених буџетских средства у 2012.години и 2013.години у укупном износу од
241.984,87 динара, као део дозначених средстава из буџета Града Бор дана 02.10.2012. године у износу од
265.000 динара за обележавање битних историјских датума по Решењу број 401-1013/2012-II-01 од
01.10.2012. године и део дозначених средстава из буџета Града Бор у износу од 338.000 динара за
финансирање редовних активности у 2013.години односно програма „Програм рада ОРВС града Бор“,
добијених по Уговору број 401-190/2013-II-01 од 04.03.2013. године и дозначених средстава из буџета
града Бор дана 23.03.2012. године у износу од 30.000 динара, а како је прецизно исказано у садржају
наложене мере.“
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III-3.5. Извод из Захтева за покретање прекршајног поступка против одговорног лица Удружења
„Организација резервних војних старешина града Бор“ Бор, због непоступања по коначном
Решењу број 47-22/2014-III-06 од 05.02.2016. године, деловодни број 47-22/2014-III-06 од
18.05.2016. године:
Захтев поднет
Против:
Ђико Радованa, заступникa удружења ОРВС Бор са пребивалиштем у Бору у ул. 7.јули 16/11, ЈМБГ
1104938751017, бр.л.к. 65636 издата од МУП-а Бор, као одговорног лица испред Удружења
„Организација резервних војних старешина града Бор“ у Бору.
Због тога
Што као законски заступник Удружења „Организација резервних војних старешина града Бор“ у Бору
- одговорно лице овог удружења, није у датом року - до 31.03.2016. године извршиo коначно Решење
број 47-22/2014-III-06 од 05.02.2016. године, којим је буџетски инспектор Града Бор наложио меру за
отклањање незаконитости, утврђених у поступку инспекцијске контроле, (која је извршена по Налогу за
контролу удружења грађана у Бору по захтевима Основног јавног тужилаштва у Бору број 47-5/2015-II
од 27.03.2015. године и Налога за одлагање контроле удружења грађана у Бору по захтевима Основног
јавног тужилаштва у Бору број 47-5/2015-II од 30.03.2015. године - до завршетка контроле по Налогу за
контролу број 47-6/2015-II од 30.03.2015. године), а која од стране Удружења ОРВС Бор није извршена
до 30.11.2015. године као крајњег рока датог за извршење мере наложене Записником о извршеној
контроли деловодни број 47-22/2014-III-06 од 19.08.2015.године (због чега је потом донето и Решење
број 47-22/2014-III-06 од 05.02.2016. године) и није извршена ни до 31.03.2016. године као крајњег рока
за извршење наложене мере, датог наведеним Решењем, а што је констатовано у Службеној белешци о
контроли извршења мера наложених Решењем број 47-22/2014-III-06 од 05.02.2016. године, деловодни
број 47-22/2014-III-06 од 10.05.2016. године,
чиме је Ђико Радован, заступник Удружења ОРВС Бор, као одговорно лице испред Удружења
Организација резервних војних старешина града Бор извршио прекршај из члана 103, став 1 тачка 8)
Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС„ бр: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015 и 103/2015), у вези са чланом 87 истог Закона и чланом 10 став 1
Уредбе о раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције(„Сл.гласник РС„ бр: 10/2004 и 84/2007).
ПРЕДЛАЖЕМ
Да Прекршајни суд у Зајечару надлежан за град Бор, против Ђико Радованa, заступникa удружења ОРВС
Бор, као одговорног лица испред Удружења Организација резервних војних старешина града Бор, који је
на основу Одлуке о именовању лица за заступање организације број 60/10-09 од 03.10.2009.године
овлашћен од стране Скупштине ОРВСО Бор да заступа ОРВСО Бору складу са Статутом и прописима,
покрене прекршајни поступак, огласи га кривим за извршење прекршаја и изрекне одговарајућу казну, у
складу са Законом о буџетском систему („Сл.гласник РС„ бр: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015 и 103/2015).“
III-4. Контрола Удружења ратних и мирнодопских војних инвалида града Бор - контрола наменског и
законитог коришћења средстава која је Удружење ратних и мирнодопских војних инвалида града
Бор добило из буџета града Бор по Решењу број 401-166/2013-II/01 од 21.06.2013. године, у
износу од 8.000 динара, ради обележавања 24.марта - дана почетка НАТО агресије, по Захтеву
Основног јавног тужилаштва у Бору број КТР бр.296/2013 од 20.12.2013. године и Захтеву број
КТР бр.541/14 од 05.08.2014.године и 13.03.2015. године, а на основу добијене Пријаве из града
Бор број 401-492/2014-II-01 од 05.06.2014. године.


III-4.1. Извод из Записника о извршеној контроли Удружења ратних и мирнодопских војних
инвалида града Бор по Захтеву Основног јавног тужилаштва у Бору број КТР бр.296/2013 од
20.12.2013. године и Захтеву број КТР бр.541/14 од 05.08.2014. године и 13.03.2015.године,
деловодни број 47-27/2014-II од 04. 02.2016. године:
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„Мере
Налаже се Удружењу ратних и мирнодопских војних инвалида града Бор да на рачун буџета Града
Бор, број 840-164640-35 , посредно преко уплатног рачуна са називом -Меморандумске ставке за
рефундацију расхода буџета града из претходне године број 840-772114843-79, са позивом на број 17 027
по моделу 97, изврши повраћај средства у износу од 8.000 динара, дозначених дана 24.06.2013. године
удружењу, из буџета Града Бор, по Решењу о преносу средстава Удружењу ратних и мирнодопских
војних инвалида града Бор број 401-166/2013-II-01 од 21.06.2013. године, из разлога што средства нису
утрошена за намене за које су дозначена из буџета града Бор- за обележавање 24. марта као дана сећања
на почетак НАТО агресије на СРЈ.
Рок: 30 дана од дана пријема овог записника.“
III-4.2.Извод из Службене белешке о контроли извршења мере наложене Записником о извршеној
контроли Удружења ратних и мирнодопских војних инвалида града Бор по Захтеву Основног
јавног тужилаштва у Бору број КТР бр.296/2013 од 20.12.2013. године и Захтеву број КТР
бр.541/14 од 05.08.2014. године и 13.03.2015. године, деловодни број 47-27/2015-III-06 од
04.02.2016. године, деловодни број белешке 47-27/2014-III-06 од 15.03.2016. године:
„На основу наведеног закључује се да Удружење ратних и мирнодопских војних инвалида града
Бор
задатом року –до 09.03.2016.године, није поступило по наложеној мери под тачком 1. „Мера“ која је
наложена Записником о извршеној контроли Удружења ратних и мирнодопских војних инвалида града
Бор по Захтеву Основног јавног тужилаштва у Бору број КТР бр.296/2013 од 20.12.2013. године и
Захтеву број КТР бр.541/14 од 05.08.2014. године и 13.03.2015. године, деловодни број 47-27/2015-III-06
од 04.02.2016.
године, односно није на рачун буџета Града Бор број 840-164640-35 извршило повраћај ненаменски
утрошених средства у износу од 8.000 динара, дозначених из буџета града Бор дана 24.06.2013.године, по
Решењу о преносу средстава Удружењу ратних и мирнодопских војних инвалида града Бор број 401166/2013-II-01 од 21.06.2013. године, ради обележавања 24. марта као дана сећања на почетак НАТО
агресије на СРЈ.“
III-4.3. Извод Решења број 47-27/2014-III-06 од 16.03.2016. године:
„1.Налаже се Удружењу ратних и мирнодопских војних инвалида града Бор да на рачун буџета
Града Бор, број 840-164640-35 , посредно преко уплатног рачуна са називом -Меморандумске ставке за
рефундацију расхода буџета града из претходне године број 840-772114843-79, са позивом на број 17 027
по моделу 97, изврши повраћај средства у износу од 8.000 динара, дозначених дана 24.06.2013. године
удружењу, из буџета Града Бор, по Решењу о преносу средстава Удружењу ратних и мирнодопских
војних инвалида града Бор број 401-166/2013-II-01 од 21.06.2013. године, из разлога што средства нису
утрошена за намене за које су дозначена из буџета града Бор- за обележавање 24. марта као дана сећања
на почетак НАТО агресије на СРЈ.
Рок: 30 дана од дана пријема овог Решења“
III-4.4.Извод из Службене белешке о контроли извршења мере наложене Решењем број 47-27/2014III-06 од 16.03.2016. године, деловодни број белешке 47-27/2014-III-06 од 12.05.2016. године:
Закључна констатација за меру под тачком 1.:
„На основу свега напред наведеног закључује се да је Удружење ратних и мирнодопских војних
инвалида Бор, поступило по наложеној мери коначним Решењем број 47-27/2014-III-06 од 16.03.2016.
године, односно да је УРМВИ Бор извршило повраћај средстава у износу од 8.000 динара у буџет града
Бор, као износ који је Удружењу ратних и мирнодопских војних инвалида Града Бор, дана 24.06.2013.
године, по Решењу о преносу средстава Удружењу ратних и мирнодопских војних инвалида града Бор
број 401-166/2013-II-01 од 21.06.2013.године, дозначен ради обележавања 24. марта као дана сећања на
почетак НАТО агресије на СРЈ,
за који је утврђено да није наменски утрошен.“
III-5. Контрола Месне заједнице „Шарбановац“ Шарбановац –контрола наменског и законитог
коришћења средстава која је Месна заједница „Шарбановац“ Шарбановац добила из буџета града
Бор по Захтеву за трансфер средстава од 31.12.2013. године, за плаћање обавеза према СЗР
„Украс плус“ Злот, по Уговору о извођењу радова број 016-102/2013 од 16.12.2013. године, по
захтеву

351

Основног јавног тужилаштва у Бору, под бројем КТР бр.37/14 од 14.01.2014.године са
ургенцијама од 02.02.2015.године, 20.07.2015.године, 04.05.2015.године, 30.09.2015. године и
21.01.2016.године,
а на основу добијене Пријаве из града Бор број 401-1045/2013- II-01 од 31.12.2013. године.
III-5.1. Сачињен је Записник о извршеној контроли Месне заједнице „Шарбановац“ Шарбановац, по
Налогу за контролу број 47-1/2016-II од 10.02.2016. године деловодни број 47-1/2016-II од
11.03.2016. године, без извођења посебног закључка и налагања мера и достављен је Основном
јавном тужилаштву Бор које је тражило контролу.


III-6. Контрола Месне заједнице „Шарбановац-Тимок“ Шарбановац-контрола наменског и законитог
коришћења средстава која је Месна заједница „Шарбановац-Тимок“ Шарбановац добила из
буџета града Бор по Захтеву за трансфер средстава од 31.12.2013.године, за плаћање обавеза
према ДОО „Стефком“ Соко бања, по Уговору о извођењу радова број 700/2013 од 03.10.2013.
године. Предмет уговора је извођење радова на уређењу просторија Месне заједнице
„Шарбановац-Тимок, према понуди извођача број 74/13 од 12.09.2013. године и конкурсној
документацији наручиоца радова број 652-3/2013 од 05.09.2013. године, у свему према Предмеру

радова као саставном делу уговора, а у складу са важећим законским прописима.
За контролу наменског и законитог коришћења буџетских средстава захтев је Буџетској
инспекцији
града Бор поднело Основно јавно тужилаштво у Бору, под бројем КТР бр.39/14 од 14.01.2014. године са
ургенцијама од 02.02.2015. године и 04.05.2015. године, а на основу добијене Пријаве из града Бор број
401-1047/2013- II-01 од 31.12.2013. године.



III-6.1. Сачињен је Записник о извршеној контроли Месне заједнице „Шарбановац -Тимок“
Шарбановац по Налогу за контролу број 47-2/2016-II од 10.02.2016. године, деловодни број 472/2016-II од 10.03.2016. године без извођења посебног закључка и налагања мера и достављен је
Основном јавном тужилаштву Бор које је тражило контролу.
III-7. Контрола Основне школе “3.октобар“ у Бору - контрола наменског и законитог коришћења
средстава која је Основна школа „3.октобар“ у Бору добила из буџета града Бор:
за плаћање обавеза према ДОО „Eltec Petrol“ Ниш, по Рачуну број 016-12/13 у износу од 1.332.619,73
динара, а по захтеву Основног јавног тужилаштва у Бору, под бројем КТР бр.43/14 од 14.01.2014.
године са ургенцијама од 02.02.2015. године, 04.05.2015. године, 20.07.2015. године, 30.09.2015.
године и 21.01.2016. године, на основу добијене Пријаве из града Бор број 401-1028/2013- II-01
од 27.12.2013. године, за контролу Уговора о санацији грејања број 1043 од 26.11.2013.године
(код извођача број У 31/13 од 27.11.2013. године) између Основне школе „3.октобар“ у Бору као
наручиоца и ДОО „El Tec Petrol“ Београд као извођача радова, по коме су предмет набавкедобра
и услуге-уградња добара односно набавка измењивача топлоте, демонтажа старог измењивача
топлоте, уградња измењивача, испирање измењивача на клима комори и репарација филтерских
секција и репарација термостатских прекидача са елементима заштите
за плаћање обавеза према ДОО „Металопрерада“ Бор по Рачуну број 123/14 од 15.07.2014. године на
износ од 2.599.620 динара а по захтеву Основног јавног тужилаштва у Бору, под бројем КТР бр.
832/14 од 05.09.2014. године са ургенцијама од 03.02.2015. године, 15.05.2015. године и
10.11.2015.
године, а на основу добијене Пријаве из града Бор број 401-740/2013- II-01 од 26.08.2014. године,
за контролу Уговора број 298 од 08.05.2014. године (код извођача број 227/14 од
08.05.2014.године) између Основне школе „3.октобар“ у Бору као наручиоца и ДОО
„Металопрерада“ Ниш као извођача радова, за извођење хидроизолатерских радова на
фискултурној сали ОШ „3.октобар“ у Бору.
III-7.1. Сачињен је Записник о извршеној контроли Основне школе “3.октобар“ у Бору по Налогу за
контролу број 47-3/2016-II од 10.02.2016. године, деловодни број 47-3/2016-II од 16.03.2016.
године, без извођења посебног закључка и налагања мера и достављен је Основном јавном
тужилаштву Бор које је тражило контролу.
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III-8. Контрола Месне Заједнице „Бучје“ - контрола примене прописа у области материјално
финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава Месне Заједнице
„Бучје“, по представци Савета МЗ „Бучје“ број 47-6/2016-III-06 од 10.03.2016. године и пријавама
органа града Бор број 401-998/2014-II-01 од 19.11.2014. године, број 401-626/2015-II-01 од
31.08.2015.
године и број 401-2-247/2016-II-01 од 26.04.2016. године.



III-8.1. Сачињен је Записник о контроли Месне заједнице „Бучје“ по Представци број 47-6/2016-III-06
од 10.03.2016. године, деловодни број 47-6/2016-III-06 од 17.05.2016. године без извођења
посебног закључка и налагања мера и достављен је Основном јавном тужилаштву Бор уз
кривичну пријаву против одговорног лица МЗ „Бучје“.


III-8.2. Извод из Кривичне пријаве против
одговорног лица у Месној заједници „Бучје“ број 476/2016-III-06 од 24.05.2016. године:


„Пријављујем следеће:
Председник Савета МЗ „Бучје“ Горан Јаношевић је неовлашћено (без Одлуке Савета МЗ „Бучје“) и
незаконито (јер није постојао планирани и обезбеђени извор средстава за финансирање набавке, и није
набавка била планирана Планом набавки за 2012. годину, када су радови изведени) одобрио извођење
радова дефинисане као „вишак изведених радова на Дому културе у МЗ “Бучје” са СЗТР „Дрвозан“ Бор у
износу од 789.988,80 динара са ПДВ-ом и плаћање радова.
Неовлашћеним и незаконитим поступањем Председник Савета МЗ „Бучје“ Горан Јаношевић је начинио
штету МЗ „Бучје“ односно буџету града Бор у укупном износу од 946.656,79 динара, јер је на име дуга са
припадајућом каматом у поступку принудне наплате наплаћено 908.101,82 динара и додатно још 32.180
динара на име трошкова повериоца за поступак и 6.374,97 динара за накнаду принудне наплате.



Председник Савета МЗ „Бучје“ Горан Јаношевић је неовлашћено (без Одлуке Савета МЗ „Бучје“) и
незаконито (јер није постојао планирани и обезбеђени довољан обим средстава за финансирање набавке,
и
није набавка била планирана у довољном обиму Планом набавки за 2014.годину, када је извршена,
судећи
по Рачун-отпремници Ф 25 од 10.02.2014. године) извршио набавку робе за репрезентацију од СЗТР
„Таурусс“ Бор у износу од 45.408 динара са ПДВ-ом, и одобрио плаћање робе.
Неовлашћеним и незаконитим поступањем Председник Савета МЗ „Бучје“ Горан Јаношевић је начинио
штету МЗ „Бучје“, односно буџету града Бор у укупном износу од 91.760,49 динара који је наплаћен у
принудној наплати у корист СЗТР „Таурус“ Бор, за набавку робе за репрезентацију коју није одобрио
Савет МЗ „Бучје“ и за коју нису била обезбеђена средства(у принудној наплати наплаћен је основни дуг
од 45.408 динара, камата од 10.648,49 динара, трошкови поступка од 7.404 динара и трошкови повериоца
од 23.000 динара и накнада за принудну наплату 5.300 динара).
Председник Савета МЗ „Бучје“ Горан Јаношевић је неовлашћено (без Одлуке Савета МЗ „Бучје“) и
незаконито (јер није постојао планирани и обезбеђени обим средстава за финансирање набавке, како у
2012. години тако и у 2013. години, вршио набавку материјала за домаћинство и угоститељство-хране,
пића, средстава за одржавање хигијене и другог, од добављача „Инекс бакар“ АД мајданпек, који је у
тим годинама био закупац пословног простора у Бучју, у коме је имао своју продавницу мешовите робе,
по посебном уговору са МЗ „Бучје“.
Због неовлашћене набавке хране, пића, средстава за хигијену и друге робе од добављача“ Инекс бакар“
Мајданпек, начињена је штета буџету града Бор у укупно наплаћеном обиму у поступку принудне
наплате у 2016. години у износу од од 1.122.811,84 динара (подаци су дати у Табели 3 која је прилог
записнику о контроли), с обзиром на незаконито преузимање обавеза на терет месне заједнице, па самим
тим и на терет буџета града Бор. Од овог износа главница обавезе по рачунима за које је извршена
принудна наплата износи 657.428,33 динара, камата због неблаговремено плаћених обавеза по тим
рачунима до дана принудне наплате износи 286.485,81 динар(чак 43,58% главнице дуга) а остали
трошкови поступка извршења наплате износе 178.897,70 динара. Принудна наплата са текућег рачуна
МЗ „Бучје“ извршена је дана 29.03.2016. године у износу од 34.328,22 динара (извод број 1 са текућег
рачуна рачуна) и 27.04.2016. године у износу од 1.088.483,62 динара(извод број 2 са текућег рачуна
рачуна).
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Међутим да су рачуни благовремено, хронолошким редом настанка обавезе, стизали у службу финансија
и књиговодства МЗ “Бучје” , а и опомене за плаћање ако их је касније било, незаконити поступак набавке
би се спречио са нивоом незнатне штете по буџет, што овде није био случај, због неодговорности и
злоупотребе овлашћења председника Савета МЗ “Бучје”.
Ако се анализирају све три тачке у овој пријави, подаци показују да је одговорно лице МЗ
„Бучје“ Горан Јаношевић незаконито преузео обавезе у основном износу од 1.492.825,13 динара, а потом
и документацију о њима није дао на финансијско књиговодствену обраду и евидентирање тако да су те
обавезе нарасле и у принудној наплати у сва три случаја наплаћене са каматом и трошковима принудне
наплате и извршења и тако начињена штета по буџет града Бор у износу од укупно 2.161.229,12 динара.“

III-9. Контрола ЈП „Бор“ за пружање стамбених услуга у Бору, по Налогу за контролу број 47-8/2015-
II од 01.09.2015. године.


III-9.1. Извод из Кривичне пријаве против одговорних лица
у ЈП „Бор“ за пружање стамбених услуга,
деловодни број 47-8/2015-III-06 од 03.06.2016. године:
„У овој пријави наводим утврђене незаконитости и неправилности у пословању ЈП за пружање
стамбених услуга „Бор“ Бор, за које сматрам да се ради о злоупотребама које се могу окарактерисати као
кривична дела.
Коришћење средстава солидарне стамбене изградње-Уговори „по којима је дуг у целости отплаћен“.
За уговоре, за које се на основу начина рада ЈП „Бор“ и из документације која постоји у досијеима купаца
станова, види да је ЈП „Бор“ завршила са евидентирањем реализације уговора, јер сматра да је обавеза по
њима отплаћена у целости, мање је обрачуната обавеза по уговорима, односно није измирен дуг тих
купаца
износу од 1.714.153,95 динара на дан 01.01.2015. године(што је представљено у записнику о контроли)
а тај обим се сада додатно може увећати за проценат раста потрошачких цена у 2015. години од 1,6%, и
на дан 01.01.2016.године износи 1.741.580,39 динара, за колико је због незаконитог и неисправног рада
ЈП „Бор“ већ начинило штету Граду Бор. ЈП „Бор“ је за спорне уговоре о коришћењу средстава
солидарне стамбене изградње издало потврде купцима да су стан отплатили у целости и закључило
евиденцију отплате дуга по основу тих уговора, а по исправном обрачуну ревалоризације остатка дуга
постојао је остатак дуга на дан издавања потврда.
Коришћење средстава солидарне стамбене изградње-Уговори „по којима је рок за отплату дуга давно
истекао, а дуг је отплаћен у јако малом обиму или уопште није вршена отплата дуга. Сматрам да постоји
и кривична одговорност директора у ЈП „Бор“ за стамбене услуге, финансијског руководиоца и
извршиоца на пословима ревалоризације отплатних рата за купљене станове и праћења реализације
закључених уговора и за случајеве у којима су купци јако нередовно и у врло малом обиму до данас
отплатили свој дуг, а мере за принудну наплату или раскид уговора нису спроведене, нити су инициране
од стране ЈП „Бор“.
Откуп сопствених станова ЈП „Бор“
Међутим ЈП „Бор“ је једном запосленом издало потврду у првој половини 2010. године да је стан
отплаћен у целости, чиме је на дан издавања потврде омогућена корист запосленом у износу од
175.645,06 динара што је представљало дуг тада неотплаћених 69,11 рата зајма.
Иако је по налогу инспекције од стране ЈП „Бор“ извршен обрачун ревалоризације неисплаћеног дела
дуга по периодима до 2015. године, и у пословним књигама постоји ажурирана евиденција о износу
кредита у том износу, овом запосленом није тражено плаћање преосталих рата и није ништа предузето
ради даљег плаћања до коначне отплате кредита, тако да је штета по предузеће на дан 1.07.2015. године
достигла ревалоризовани износ од 239.563,83 динара и на тај дан за толико омогућена имовинска корист
запосленом.
ЈП „Бор“ је закључило уговоре о откупу станова или зајму за регулисање стамбеног питања запослених
у ЈП „Бор“ супротно Закону о становању, из разлога што је уговорило могућност отплате већег броја рата
по задњој ревалоризованој вредности рате са растом цена на мало, без сачињавања анекса уговора и
обрачуна остатка дуга под новим условима, како Закон о становању налаже.
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IV ЈП „Бор“ је у свом пословању злоупотребило овлашћења и неовлашћено ненаменски користило
новчана средства Скупштина стамбених зграда, што је утврђено и у првој редовној контроли вршеној у
2009. години
у контроли извршења наложених мера обављеној у 2010. години и Тужилаштву у Бору већ
пријављивано у Кривичној пријави број 47-4/2009-III-06 од 21.09.2011. године.
Извештај о стању средстава зграда који је одштампан на дан 14.09.2015. године показује да зграде имају
расположива-неутрошена средства од накнаде за текуће и инвестиционо одржавање у износу од
69.592.761,67 динара. То значи да би ЈП „Бор“ најмање толики обим средстава требало да има на стању
својих текућих рачуна, међутим ситуација није таква. Стање текућих рачуна ЈП „Бор износи на дан
14.09.2015. године укупно 3.719.281,33 динара и у благајни чекова постоје чекови грађана на име
плаћених услуга у износу од 4.302.973 динара тако да је укупно стање готовине ЈП „Бор“ на тај дан
8.022.254,33 динара, из чега следи да недостају средства скупштина станара у износу од 61.570.507,34
динара, односно ненаменски су потрошена средства у том обиму за друге намене, а не за одржавање
стамбеног фонда.
друге стране у досадашњем пословању ЈП „Бор“, у оквиру износа станарине, односно
закупнине неоткупљених станова, садржан је износ од 30% станарине за одржавање неоткупљених
станова који је ЈП „Бор“ било дужно да улаже у одржавање неоткупљених станова и износ од 55%
станарине на име амортизације који такође има своју намену за одржавање и обнављање стамбеног
фонда.
Са проценом наплате од 68% од стања обрачунатих средстава на име станарине за одржавање
(15.292.331 динара) и амортизације на дан 31.12.2014. године (57.253.377 динара), добија се збирни обим
средстава који представља наплаћено од корисника неоткупљених станова а неутрошено за одржавање у
износу од 10.398.785,57 динара станарине и 38.932.296,92 динара амортизације.
На основу обрачунате обавезе станара по основу станарине за одржавање и по основу
амортизације само за 2014. годину, изведен је са процентом наплате од 68% , месечни износ наплате пом
овим основима и са тим износом обрачунат обим који се односи на 8,5 месеци у 2015. Години - до дана
14.09.2015.године који износи 8.092.461,63 динара за који се увећава стање наплаћене станарине и
амортизације с краја 2014. године.
На тај начин добија се укупан износ наплаћене станарине за одржавање неоткупљених станова и
амортизације од 57.423.544,12 динара на дан 14.09.2015. године, који није утрошен за те намене, него за
друге намене у пословању ЈП „Бор“ у низу година до данас.
По додавању овог износа ненаменски утрошеном износу од накнаде за текуће и инвестиционо
одржавање стамбених зграда(61.570.507,34 динара) добија се износ од 118.994.051,39 динара колико је на
дан 14.09.2015. године у ЈП „Бор“ требало да постоји средстава наменски за одржавање зграда и
неоткупљених станова, а не постоји-утрошено је у дужем претходном периоду, за који се не може
утврдити од када почиње
колико је тачно средстава у којој претходној години ненаменски трошено у ЈП „Бор“.
У 2014. години двема радницама које су стекле услов за старосну пензију ЈП „Бор“ је исплатило
стимулативне отпремнине у нето износу од укупно 700.000 динара, односно бруто износу од 386.171,84
динара по раднику, а укупно 772.343,68 динара, по Решењима о споразумном раскиду уговора које је
потписао директор Срђан Радошевић.
ЈП „Бор“ није имало правног основа за исплату отпремнина у наведеним износима, тако да је
исплатом нанета штета предузећу у износу од 380.376,46 динара(разлика до износа који представља
троструки износ бруто плате за новембар за обе раднице) а омогућена имовинска корист пензионисаним
радницама у износу од укупно 308.032,78 динара.“
На крају пријаве дати су систематизовани подаци о одговорним лицима у ЈП за стамбене услуге
„Бор“ Бор од 26.06.2008. године до данас.
III-9.2. Сачињена је Службена белешка о контроли извршења мера наложених Записником о
ванредној контроли материјално-финансијског пословања Јавног предузећа за стамбене услуге
„Бор“ у Бору, за 2014. годину и период јануар-мај 2015. године, број 47-8/2015-III-06 од
08.12.2015. године, деловодни број белешке 47-8/2015-III-06 од 01.07.2016. године, у којој је
констатовано да већина наложених мера није извршена у наложеном року нити до обављања
контроле.
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III-9.3. Извод из Решења број 47-8/2015-III-06 од 04.07.2016. године којим су ЈП „Бор“ за пружање
стамбених услуга поново наложене мере, које су наложене
записником о контроли, а нису
извршене у наложеном року и дат нови рок за извршење:
„1. Налаже се ЈП за стамбене услуге „Бор“ Бор да у сарадњи са оснивачем и са власницима
неоткупљених станова у граду Бор, размотри и утврди најприоритетније намене за улагање средстава од
закупнине за одржавање неоткупљених станова и средстава од „амортизације“ неоткупљених станова,
као и динамику улагања.
Налаже се ЈП за стамбене услуге „Бор“ Бор да у будућем пословању до сада прикупљена средства од
закупнине за одржавање неоткупљених станова и средства од „амортизације“ неоткупљених станова, као
и новонаплаћени обим тих средстава, по динамици потрошње коју ће заједнички утврдити са оснивачем
и власницима станова, утроши у одржавање неоткупљених станова и стварање адекватних услова за
живот корисника тих станова, или у друге намене које определе власници тих станова(обезбедити
писани доказ о томе), а које у суштини не треба да одступају од основне намене - задовољавање потреба
из области становања.
Рок: за први став ове тачке до 30.09.2016. године, а за други став се налаже континуирана примена мере.
Налаже се ЈП за стамбене услуге „Бор“ Бор да уз потпуну сарадњу са власницима станова у откупу, на
прописани начин оформи и ажурира књиговодствену евиденцију откупа градских станова и евиденцију
откупа станова других власника за које ЈП „Бор“ ради послове по закљученим уговорима, уважавајући
податке о почетном дугу из закључених уговора, евидентиране податке о плаћању откупних рата од
стране купаца и податке о висини откупних рата за појединачне обрачунске периоде достављене од
власника станова.
Књиговодствена евиденција код ЈП „Бор“ мора садржати податке о почетном дугу по уговору, отплату
дуга
обрачунским периодима по датумима плаћања, ревалоризовани остатак дуга на крају сваког
обрачунског периода и на тражени било који други датум, и то аналитички за сваког појединачног купца
стана.
Налаже се ЈП за стамбене услуге „Бор“ Бор активно прати реализацију уговора и благовремено извршава
све обавезе из закључених уговора из стамбене области, које има као поверени посао од стране власника
станова.
Налаже се ЈП за стамбене услуге „Бор“ Бор да обезбеди доступност података о начину ревалоризације
остатка дуга и утврђивања висине откупне рате за сваки обрачунски период, како за купце тако и за
органе надзора над пословањем ЈП „Бор“.
Рок: За став 1 и 2 ове мере рок је до 31.08.2016. године.
За став 3 и 4 ове мере налаже се континуирана примена, трајно.
Налаже се ЈП за стамбене услуге „Бор“ да изврши измену закључених уговора о откупу сопствених
станова или зајму за решавање стамбеног питања запослених код ЈП „Бор“ тако што ће их у свему
ускладити са Законом о становању.
Рок: до 31.07.2016. године.“
Налаже се ЈП за стамбене услуге „Бор“ Бор да, с обзиром на нетачан обрачун почетног дуга за
отплату, изврши исправку почетног дуга за отплату зајма из средстава солидарне стамбене изградње
анексирањем Уговора број 3211/2 од 6.7.2011. године, (којим се регулишу међусобна права и обавезе
уговарача у вези са откупом стана у ул. Д.Киша број 8/8 у Бору, у свему према Решењу број 360-333/02II од 22.01.2003. године и Уговору број 360-333/02- II без датума у 2011. години) на износ од 957.253,11
динара и изврши у књиговодственој евиденцији ЈП „Бор“ исправку обрачуна ревалоризације за цео
период отплате-од августа 2011.године до данас.
Рок: до 31.07.2016. године.“
Налаже се ЈП за стамбене услуге „Бор“ Бор да своја општа акта којима регулише обрачун и исплату
зарада и других личних примања, по питању додатка на зараду по основу времена проведеног на раду,
усклади са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору(Сл.гласник РС број 93/2012) и
Законом о раду(Сл.гласник РС број 25/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) и обрачун и исплату зарада врши у
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складу са наведеним законима и Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату
плата и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл.гласник РС број 116/2014) и
усклађеним општим актима, уз уважавање текућих измена прописа из ове области.
Рок: за усклађивање аката рок је 31.08.2016. године а за обрачун зарада у складу са важећим прописима и
општим актима налаже се трајна континуирана примена.
Налаже се ЈП за стамбене услуге „Бор“ Бор да организује своје пословање тако да сва средства која
наплати по јединственом рачуну за комуналне услуге, а која припадају другим субјектима (скупштинама
станара стамбених зграда или јавним комуналним предузећима) стави на располагање тим субјектима:
најмање два пута месечно преноси средства јавним предузећима, а стамбене зграде редовно и на
одговарајући начин обавештава о висини расположивих средстава за одржавање станова и спроводи
активности на одржавању зграда, према закљученим уговорима.
Поред наплате основног дуга, од наплате камате такође извршити распоред свим субјектима који
учествују у расподели наплаћеног износа по јединственом рачуну.
Налаже се ЈП за стамбене услуге „Бор“ Бор да из средстава од основне и увећане накнаде за
одржавање зграда по извештају „Сумарни преглед стања на рачунима зграда“ на одређени дан, спроведе
активности на убрзаном одржавању зграда, према закљученим уговорима, како по захтевима Скупштина
станара тако и по приоритетима утврђеним у односу на хитност одржавања према стручној процени
стања зграде, без обзира да ли постоји иницијални захтев Скупштине станара зграда, уз даљу редовну
активност органа зграда.
Рок: трајно, континуирано поступање по наложеној мери.“
II-9.4. Извод из Службене белешке о контроли извршења мера наложених Решењем број 47-8/2015-
III-06 од 04.07.2016. године, деловодни број белешке 47-8/2015-III-06 од 13.12.2016. године:
Закључна констатација за меру под тачком 1.:
„Из свега наведеног се закључује да је ЈП „Бор“ за пружање стамбених услуга“ поступило по наложеној
мери под тачком 1 Решења број 47-8/2015-III-06 од 04.07.2016. године јер је започело неопходну
комуникацију са власницима неоткупљених станова у граду Бор и закупцима неоткупљених станова,
како би се исти упознали са могућностима коришћења средстава од закупнине за одржавање
неоткупљених станова.
Међутим, ЈП „Бор“ није власнике неоткупљених станова упознало о могућности да користе и део
средстава од закупнине, резервисаних на име амортизације неоткупљених станова, у сврху обезбеђења
стамбених услова за своје запослене, тако да то остаје као обавеза ЈП „Бор“ да што хитније упозна
власнике станова о томе, као и да настави обавештавање оних закупаца и власника неткупљених станова
издатих у закуп које до сада није обавестио о могућности коришћења средстава од закупнине за
одржавање неоткупљених станова.“
Закључна констатација за меру под тачком 2.:
„Из напред наведеног се закључује да је ЈП „Бор“ за пружање стамбених услуга“ до времена сачињавања
ове службене белешке, поступило по наложеној мери под тачком 2 Решења број 47-8/2015-III-06 од
04.07.2016. године, јер је на прописани начин оформило и ажурирало књиговодствену евиденцију откупа
градских станова и евиденцију откупа станова других власника за које ЈП „Бор“ ради послове по
закљученим уговорима, уважавајући податке о почетном дугу из закључених уговора, евидентиране
податке
плаћању откупних рата од стране купаца и податке о висини откупних рата за појединачне обрачунске
периоде достављене од власника станова и јер је устројило евиденцију тако да се из ње могу видети
подаци
стању ревалоризованог остатка дуга сваког појединачног купца стана на крају одређеног обрачунског
периода, или на одређени дан, а висина откупне рате за наредни обрачунски период је обрачуната из
ревалоризованог остатка дуга и броја недоспелих рата за откуп.
Посао на наведени начин није завршен за случајеве откупа станова где не постоје комплетни
подаци и документација а ЈП „Бор“ спроводи активности на прикупљању документације, како би се у
базу података за АОП унели сви подаци из уговора и обрачунале вредности ревалоризације за књижење
и вредности откупне рате за уплату у наредном обрачунском периодуза и обавестили купци о томе.“
Закључна констатација за меру под тачком 3.:
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„Из наведеног се закључује да ЈП „Бор“ за пружање стамбених услуга у датом року до 31.07.2016.
године није поступило по наложеној мери под тачком 3. из Решења број 47-8/2015-III-06 од 04.07.2016.
године, јер није извршило измену закључених уговора о откупу сопствених станова или зајму за
решавање стамбеног питања запослених код ЈП „Бор“, односно није уговоре ускладило са Законом о
становању.
Међутим Изјава коју је ЈП „Бор“ доставило у вези са наложеном мером, са образложењем става
суда(усменог) у вези са садржином наложене мере, прихвата се као одлучан став ЈП „Бор“ да се неће
дозволити отплата станова која је у супротности са Законом о становању, без обзира на садржину
закључених уговора(убрзана отплата рата или отплата станова у целости-свих преосталих рата, по задњој
ревалоризованој рати) и на тај начин се сматра да је ЈП „Бор“ поступило по наложеној наведеној мери.“
Закључна констатација за меру под тачком 4.:
„Из свега наведеног се закључује да ЈП „Бор“ за пружање стамбених услуга није у датом року до
31.07.2016. године, а ни до времена сачињавања ове службене белешке поступило по наложеној мери под
тачком 4 из Решења број 47-8/2015-III-06 од 04.07.2016. године, јер није извршена измена закљученог
Уговора број 3211/2 од 6.7.2011. године за откуп дела стана у ул Д.Киша 8/8 у Бору, на начин како је
мером наложено, али да је ЈП „Бор“ предузело активности на упознавању Града Бор као власника стана у
откупу, са суштином наложене мере и више пута писмено захтевало од Града Бор да учествује у
решавању настале ситуације, с обзиром да се купац стана супроставља анексирању Уговора број 3211/2
од 6.7.2011. године, (којим се регулишу међусобна права и обавезе уговарача у вези са откупом стана у
ул. Д.Киша број 8/8 у Бору, у свему према Решењу број 360-333/02- II од 22.01.2003. године и Уговору
број 360-333/02- II без датума у 2011.години), у смислу повећања откупне цене стана на износ од
957.253,11 динара и адекватном прерачуну ревалоризације током трајања откупа.
Задужује се ЈП „Бор“ да своје активности на реализацији наложене мере настави и у најкраћем могућем
року изврши наложену меру под тачком 4 из Решења број 47-8/2015-III-06 од 04.07.2016. године, или од
Града Бор обезбеди писани одговор и образложење за неизвршавање наложене мере и упутство за даљи
поступак у регулисању међусобних односа продавца и купца наведеног стана.
Закључна констатација за меру под тачком 5.:
„Из наведеног се закључује да ЈП „Бор“ за пружање стамбених услуга Бор није у наложеном року до
31.08.2016. године поступило по наложеној мери под тачком 5 Решења број 47-8/2015-III-06 од
04.07.2016. године, с обзиром да своја општа акта којима регулише обрачун и исплату зарада и других
личних примања није ускладило са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном
сектору(Сл.гласник РС број 93/2012) и Законом о раду (Сл. гласник РС број 25/05, 61/05, 54/09, 32/13 и
75/14), али да је отказом важећег колективног уговора створило услов за преговарање са
репрезентативним синдикатом и закључивање новог колективног уговора, као и да обрачун и исплату
додатка по основу времена проведеног на раду врши по стопи од 0,4% по години стажа код последњег
послодавца, како је тим прописима регулисано.“
Закључна констатација за меру под тачком 6.:
„Из свега наведеног се закључује да у свом пословању ЈП „Бор“ настоји да релативно смањује обим
ненаменски утрошеног износа средстава намењених за одржавање стамбених зграда и неоткуопљених
станова у Бору и тиме континуирано реализује наложену меру под тачком 6. Решења број 47-8/2015-III06 од 04.07.2016. године.“
III-10. Извод из Закључка број 47-3/2015–III-06 од 22.01.2016. године којим је одбачена пријава број
47-3/2015–III-06 од 11.03.2015. године поднета од стране н.н. лица ради контроле ОШ „Свети
Сава“ у Бору, због ненадлежности.
„Одбацује се пријава број 47-3/2015–III-06 од 11.03.2015.године 11.03.2015. године, поднета од стране
н.н. лица ради контроле ОШ „Свети Сава“ у Бору, због ненадлежности.“
III-11. Контрола Омладинског рукометног клуба Бор број 47-7/2016–III-06 од 17.06.2016. године, по
Захтеву број 401-2-342/2016-II-01 од 07.06.2016. године поднетом од органа Града Бор.
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III-11.1.Извод из Записника о инспекцијском надзору Омладинског рукометног клуба Бор број 47-
7/2016–III-06 од 17.06.2016. године, са контролном листом Омладинског рукометног клуба у
прилогу записника.
Мере
Налаже се Омладинском рукометном клубу Бор да на рачун буџета Града Бор, број 840-164640-35,
посредно преко уплатног рачуна са називом -Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета
града из претходне године број 840-772114843-79, са позивом на број 17 027 по моделу 97, изврши
повраћај буџетских средстава у износу од 13.098 динара, који је ненаменски утрошен током реализације
Програма по Уговору о суфинансирању програма од интереса за град Бор у области спорта, под називом
„Сви на трибине“ број 401-1185/2015-III-01 од 22.12.2015. године.
Рок: 30 дана од дана пријема овог записника о инспекцијском надзору.
Налаже се Омладинском рукометном клубу Бор да набавке добара или услуга које врши ради
реализације програма и пројеката који се финансирају буџетским средствима добијеним на конкурсима
локалне самоуправе Бор, врши у складу са важећим Законом о јавним набавкама, у складу са својим
Статутом и у складу са одобреним програмом или пројектом који се финансира, уз обавезно
потврђивање пријема добара или услуга од стране овлашћених лица клуба по извршеној испоруци.
Рок: континуирано примењивати у пословању када услови то захтевају, од пријема записника и даље на
неодређени рок.
Налаже се Омладинском рукометном клубу Бор да Буџетској инспекцији града Бор достави доказну
документацију за потврдне одговоре у Контролној листи предатој 17.06.2016.године, под редним бројем
2, 3,
4, 8, 18, 24.
Рок: 15 дана од дана пријема овог записника о инспекцијском надзору.“
III-11.2. Извод из Службене белешке о контроли извршења мере наложене Записником о
инспекцијском надзору Омладинског рукометног клуба Бор број 47-7/2016-III-06 од
17.06.2016.године, деловодни број белешке 47-7/2016-III-06 од 20.07.2016. године:
Закључна констатација за меру под тачком 1.:
„Из наведеног закључује се да је Омладински рукометни клуб Бор у задатом року –до 18. јула
2016.године,
поступио по наложеној мери под тачком 1. „Мера“ која је наложена Записником о инспекцијском
надзору
Омладинског рукометног клуба Бор број 47-7/2016-II од 17.06.2016.године, односно на рачун буџета
Града
Бор број 840-164640-35 извршио је, на наложени начин, повраћај ненаменски утрошених средства у
износу
од 13.098 динара, дозначених из буџета града Бор дана 31.12.2015. године, по Уговору о суфинансирању
програма од интереса за град Бор у области спорта, под називом „Сви на трибине“ број 401-1185/2015III01 од 22.12.2015. године.“
Закључна констатација за меру под тачком 3.:
„На основу наведеног прихвата се да је Омладински рукометни клуб Бор поступио по наложеној мери
под тачком 3. „Мера“ која је наложена Записником о инспекцијском надзору Омладинског рукометног
клуба Бор број 47-7/2016-II од 17.06.2016. године, односно да је доставио доказну документацију за
потврдне одговоре
Контролној листи предатој 17.06.2016. године, под редним бројем 2, 3, 4, 8, 18, 24, уз налог клубу да
своје будуће пословање као правног лица комплетно и прецизно уреди општим актима, на основу којих
ће у конкретним случајевима доностити појединачне акте о исплати различитих давања на терет клуба.“


III-12.Контрола Дома здравља у Бору по Налогу за инспекцијски надзор број 47-9/2016-II од
19.07.2016. године и на основу посебних захтева за контролу Дома здравља у Бору добијених од

органа града Бор, број 401-2-123/2016-III-01 од 25.03.2016. године и број 401-2-641/2016-II-01 од

20.09.2016. године.
III-12.1.Извод из Записника о контроли материјално-финансијског пословања Дома здравља у Бору у
2015. години и у периоду јануар-јун 2016.године (Сачињен из целовитих белешки из контроле)
деловодни број 47-9/2016-III-06 од 25.11.2016.године:
„Закључак
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Дом здравља Бор као здравствена установа примарне здравствене заштите коју је основала Град Бор и
над којом Град Бор има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала и више од 50%
гласова у управном одбору подлеже контроли буџетске инспекције (члан 85 став 3 тачка 2) Закона о
буџетском систему), чија је функција контрола примене закона у области материјално-финансијског
пословања и наменског и законитог коришћења средстава субјеката, који по Закону о буџетском систему
подлежу контроли.
Контролу је извршила буџетски инспектор Ружица Михајловић, на основу Налога за инспекцијски
надзор број 47-9/2016-III-06 од 19.07.2016. године и на основу посебних захтева за контролу Дома
здравља у Бору добијених од органа града Бор, број 401-2-123/2016-III-01 од 25.03.2016. године и број
401-2-641/2016-II-01
од 20.09.2016. године.
Контролом су обухваћене пословне промене у периоду од 01.01.2015. године до 31.12.2015. године, а у
мањем обиму за период јануар-јун 2016.године.
Одлуком о оснивању Дома здравља Бор број 022-215/2013-I од 27.12.2013. године Град Бор је
основала Дом здравља Бор у Бору, за територију Града Бор издвајањем организационе јединице Дом
здравља Бор из Здравственог центра Бор.
По члану 22 оснивачког акта директор Дома здравља се између осталих дужности стара о законитости
рада и одговоран је за законитост рада Дома здравља.
У периоду за који је вршена контрола, а почев од 23.05.2014. године до 27.11.2015. године, одговорно
лице Дома здравља Бор био је спец.др.мед. Мирослав Карабашевић из Бора, као вд директор (до
16.04.2015.
године) и касније директор( до 27.11.2015. године), а од 27.11.2015. године одговорно лице Дома
здравља Бор је спец.др.мед. Злата Марковић из Бора као вд директора до 27.05.2016. године, а као
директор од 28.05.2016. године.
Дом здравља Бор има донете опште акте битне за пословање:
Статут Дома здравља Бор број 8535/1 од 29.10.2014. године у пречишћеном тексту.
Чланом 23 Статута дефинисане су надлежности и обавезе директора, а између осталог: 3) стара
се о
законитости рада Дома здравља и одговара за законитост рада; 5)одговоран је за извршење финансијског
плана и програма рада Дома здравља у складу са законом; 14) наредбодавац је за извршење финансијског
плана и програма рада Дома здравља;
Чланом 26 дефинисане су надлежности и обавезе Управног одбора Дома здравља Бор. Поред обавеза из
оснивачког акта дефинисане су и додатне обавезе а између осталих и: 12) доноси план набавке
медицинске
друге опреме и одлучује о набавци и отуђењу основних средстава, у складу са законом; 14) одлучује о
отпису ненаплативих и застарелих потраживања; 15) одлучује о изградњи и адаптацији објеката као и
обезбеђењу средстава за ове радове; 17) одлучује о издавању у закуп простора и опреме у складу са
законом; Чланом 32 дефинисане су надлежности и обавезе Надзорног одбора Дома здравља Бор. Између
осталих обавеза 1) разматра извештаје о раду и пословању и утврђује да ли су сачињени у складу са
прописима; 3) врши увид у спровођење закона и других прописа у вези са финансијским пословањем; 5)
утврђује да ли се пословне књиге и друга документа воде уредно и у складу са прописима.
Контролом је утврђено да Надзорни одбор наведене послове није вршио.
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Дому здравља Бор број
10022 од 26.12.2014. године, донет од стране вд директора спец.др.мед. Мирослава Карабашевић,
за примену од 01.01.2015. године.
Посебан колективни уговор за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна
покрајина и јединица локалне самоуправе(Сл.гл.РС. број 1/2015) непосредно се примењује у свим
здравственим установама из Плана мреже здравствених установа.
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у Дому здравља Бор, број 1048 од
05.03.2015. године.
Правилник о организацији буџетског рачуноводства и рачуноводственим политикама Дома
здравља Бор број 1514/5 од 11.03.2016. године.
По члану 16 Правилника руководилац односно наредбодавац корисника буџетских средстава одговоран
је за управљање средствима, за преузимање обавеза, њихову верификацију, издавање налога за плаћање
које
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треба извршити и издавање налога за уплату средстава која припадају буџету, као и за закониту,
наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација.
По члану 33 правилника по завршетку пописа пописна комисија саставља Извештај о попису који
садржи: време и поступак вршења пописа; мишљење о утврђеним разликама о утврђеним вишковима и
мањковима и предлог за расход(ликвидацију); предлоге за отпис појединих нематеријалних и
материјалних улагања са освртом на средства која су изгубила вредност; мишљење о сумњивим и
спорним потраживањима; примедбе и мишљења запослених који рукују материјалним средствима;
предлог за бољу заштиту материјалних добара, за унапређење организације материјалног пословања,
односно начина вођења појединих евиденција, начина отписа итд.
Контролом је утврђено да Извештај о редовном годишњем попису на дан 31.12.2015. године осим
предлога за расход инвентара, материјала и основних средстава не садржи ништа друго од података и
информација наведених у одредби Правилника.
Финансијски планови за 2015. годину и 2016. годину благовремено су донети и усклађивани са
буџетом града Бор за део средстава који се обезбеђује у том буџету.
У финансијском плану нису детаљније разврстани и представљени други извори финансирања осим
средстава РФЗО,тако да није исказано колики је обим сопствених прихода, колики обим средстава из
буџета града Бор и из донација и других извора распоређен на поједине намене, али се обим средстава из
одлуке о буџету града Бор за 2015. годину уклапа у укупан обим средстава из буџета(републичког и
Градског буџета) који је представљен у финансијском плану.
Планови набавки за 2015. годину и 2016. годину су донети у прописаном року и у прописаној форми
Правилником о форми и садржини плана набавки и извештаја о извршењу плана набавки(Сл.гласник РС
број 29/13) и Правилником о форми плана јавних набавки и начину објављивања плана јавних набавки на
порталу јавних набавки (Сл.гласник РС број 83/15) и по потреби су мењани, али нису свеобухватни и
нису по свакој позицији усклађени са финансијским планом Дома здравља за те године, што је конкретно
објашњено у делу записника о контроли у коме су обрађени појединачни поступци јавних набавки.
Редован годишњи попис имовине и обавеза на дан 31.12.2015. године није урађен на начин прописан
чланом 18 Уредбе о буџетском рачуноводству (Сл.гласник РС 125/2003 и 12/2006) и Правилником о
начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава Републике Србије
и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем(Сл.гласник РС 33/15).
Решењем број 6969/1 од 02.12.2015. године је вд директор Дома здравља Бор формирао 13
пописних комисија, које су формиране за обављање пописа за 13 посебних локација(углавном служби),
уместо да се комисије формирају за попис појединих врста имовине и обавеза. Истим Решењем је
формирана и централна комисија и комисија за расход.
Решењем није дефинисан конкретан задатак комисија-које врсте имовине пописују, која комисија
пописује потраживања и обавезе, готов новац и на који начин комисије морају сачинити свој извештај о
попису.
У Дому здравља не постоје извештаји о попису сачињени од стране појединачних комисија, у
којима би били образложени подаци, како натурални тако вредносни, о нађеном стању имовине или
обавеза и утврђеним разликама у односу на књиговодствено стање, у којима би били дати предлози за
расход инвентара и потрошног мединског материјала и такође и основних средстава.
Постоји само Извештај Централне пописне комисије о извршеном попису, број 1075/1 од
18.02.2016. године, у коме се наводи да је попис обављен у другој половини децембра и током јануара
2016. године, што није у складу са решењем дефинисаним роковником за попис.
Комисија у извештају наводи контрадикторне изјаве:
прво да је извршен попис основних средстава и ситног инвентара и да су након пописа утврђене
разлике-вишкови и мањкови код појединих рачунополагача, а да исти нису били реални, јер је
попис приликом раздвајања Здравственог центра био само прекопиран из претходних година
друго да је комисија пописала чињенично стање и реверсима задужила или раздужила
рачунополагаче и да је комисија утврдила да нема мањкова, а да постоји само вишак новца у
благајни у износу од 548 динара.
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Радни материјал из кога би се виделе утврђене разлике између стварног стања на попису и
књиговодственог стања, није дат инспектору на увид.
Централна пописна комисија је у свом извештају представила вредности имовине и обавеза које се
разликују
односу на вредности из завршног рачуна Дома здравља Бор за 2015. годину:
У извештају о попису презентирана је садашња вредност имовине у сталним средствима од 97.859
хиљада динара а у завршном рачуну унет је податак од 100.565 хиљада динара-више за 2.706
хиљада динара.
У извештају о попису презентирана је набавна вредност ситног инвентара од 6.331 хиљаду динара а у
завршном рачуну унет је податак од 7.693 хиљаде динара-више за 1.362 хиљаде динара.
Подаци које је комисија унела у извештај о попису, за обавезе према добављачима и потраживања од
купаца, нису у складу са књиговодственим подацима унетим у завршни рачун, при чему на
попису разлике нису исказане и нису образложене.
извештају о попису презентирана је обавеза према добављачима у износу од 34.538 хиљаде
динара, а у завршном рачуну унет је податак од 35.387 хиљада динара-више за 849 хиљаде динара.
извештају о попису презентирано је потраживање од купаца у износу од 5.504 хиљаде динара,
а у завршном рачуну унет је податак од 6.384 хиљада динара-више за 880 хиљада динара.
У извештају о попису презентирано је стање готовине од 537 хиљада динара, а у завршном рачуну
унет је податак од 546 хиљада динара-више за 9 хиљада динара.
контроли је утврђено да Дом здравља својим дужницима није доставио попис ненаплаћених
потраживања - ИОС-е, најкасније 25 дана до дана састављања финансијског извештаја(а то је 06.
децембар), а иначе на дан 31.12.2015. године постоји велики обим ненаплаћених потраживања од купаца
- 5.503.853,31 динара. У извештају о попису потраживања пописна комисија је морала да искаже сва
појединачна потраживања која нису усаглашена са дужницима и која из неког разлога нису наплатива и
да предложи органу управљања начин регулисања тих потраживања.
Од стране Централне пописне комисије дат је предлог за расход ситног инвентара по
рачунополагачима, односно локацијама где се налази, а на терет Дома здравља Бор, али без образложења
разлога за расход. О разлозима за расходовање није расправљано ни на Управном одбору Дома здравља
Бор поводом пописа.
Предлог за расход ситног инвентара који је дала комисија износи за све службе укупно
538.988,15 динара и предлог за расход потрошног медицинског материјала -лекова и друго који је дала
комисија износи за све службе укупно 25.550,57 динара, а према посебно сачињеним пописним листама
на којима је наведен инвентар и материјал за расход, само са називом и количином-без
вредности.(Вредност која је овде наведена узета је из налога за књижење расхода).
контроли је утврђено да је под 31.12.2015. године извршено смањење стања основних
средстава у књизи основних средстава по „записнику о расходу“, који није дат на увид. Такође нису дати
на увид налози за књижење расхода основних средстава из финансијског књиговодства, са
образложењем да су одсутна лица која би евентуално могла да пронађу и пруже ту документацију на
увид, уколико постоји. Из тог разлога није било могуће утврдити да ли је аналитичка евиденција
основних средстава усаглашена са главном књигом на дан 31.12.2015. године.
На пример, брисан је из евиденције основних средстава путнички аутомобил Застава 101 Скала
55, набавне вредности од 386.470 динара, отписане вредности од 313.040,70 динара и садашње вредности
од 73.429,30 динара, а није дат на увид налог за књижење расхода у финансијском књиговодству,
односно у главној књизи.
Други пример из контроле је да је утврђено да је брисана из евиденције основних средстава
опрема на локацији Службе за стоматологију, која се налази на Списку опреме предложене за ванредни
расход, деловодни број 2910 од 26.05.2015. године, који је потписан од надзорне стоматолошке сестре и
начелника Службе, а који је из Дома здравља Буџетској инспекцији дат као списак расходоване опреме
продате као отпадни материјал, а није дат на увид налог за књижење расхода у финансијском
књиговодству, односно у главној књизи.
Финансијски извештај Дома здравља Бор за период јануар-децембар 2015. године деловодни број 1309
од 29.02.2016. године сачињен је и и благовремено предат РФЗО али је усвојен Одлуком Управног
одбора Дома здравља Бор број 1674/4 тек 29.03.2016.године.
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Након упоређивања садржаја Годишњег финансијског извештаја Дома здравља Бор за 2015.
годину са књиговодственом евиденцијом пословних промена на свим контима током године, из свих
извора финансирања, у контроли је утврђено да постоје разлике између података унетих у прописане
обрасце број 1 до 5, у односу на податке који се налазе на стању конта прихода, расхода и издатака на
дан 31.12.2015. године.
Сведена разлика са конта прихода износи 1.869 хиљада динара мање исказаних износа у
завршном
рачуну.
Сведена разлика са конта расхода износи 1.660 хиљада динара мање исказаних износа у
завршном
рачуну.
Стање новца на рачунима на крају 2015. године у образац Биланс стања унето је у износу од 546
хиљада динара а у образац Извештај о новчаним токовима је унето у износу 536 хиљада динара.
Међутим, опште је правило рачуноводственог пословања да финансијски извештаји (завршни
рачун
периодични извештаји) морају бити сачињени на основу релевантних књиговодствених евиденција
прихода и примања и расхода и издатака, а уколико су уочене извесне нетачности или нелогичности у
евиденцијама оне у истима морају бити исправљене до рока за израду финансијских извештаја.
Шестомесечни извештај Дома здравља Бор за период јануар-јун 2016. године број 4634 од 11.07.2016.
године благовремено је предат Републичком фонду за здравствено осигурање, а од стране УО Дома
здравља Бор усвојен је Одлуком број 5290/3 од 23.08.2016. године.
Контролом је утврђено да се подаци о приходима и расходима који су унети у Извештај-Образац
5 не слажу са подацима из књиговодствене евиденције прихода и расхода за период јануар-јун 2016.
године, и то како планирани износи тако и извршени износи прихода и расхода.
По Уредби о буџетском рачуноводству индиректни корисници састављају годишње финансијске
извештаје на основу евиденција о примљеним средствима и извршеним плаћањима која су усаглашена са
трезором, као и на основу других аналитичких евиденција које воде, што практично значи да
финансијски извештаји корисника буџетских средстава морају бити попуњени подацима из
књиговодствених евиденција, тако да се овде констатује да постоји неусаглашеност, која се мора
образложити и до краја године се мора исправити.
Контролом је утврђено да се у регистру запослених у Дому здравља Бор за исплате плате у децембру
2015. године налазило укупно 283-оје радника и то 267-оро на неодређено време и 16-оро на одређено
време, а за исплате плате у јуну 2016. године налазило се укупно 248-оро радника(мање у односу на
децембар 2015. године за 35 радника) и то 243-оје на неодређено време и 5-оро на одређено време.
Контролом је утврђено да у Дому здравља нису у исто време исплаћиване плате за све запослене
и да има запослених којима се плате исплаћују са више месеци закашњења.
Контролом је утврђено да се у обрачуну плате примењује нето основица по важећим прописима и да
се друга лична примања исплаћују углавном према посебном колективном уговору и да услови и
начин остваривања права на друга примања нису уређена другим актом.
Контролом је утврђено да је доста заступљен рад дужи од пуног радног времена који се плаћа 26%
више од прописане основице за обрачун плате. У 2015. години исплаћено је просечно 1,95%
средстава од укупног обима на име обављеног рада дужег од пуног радног времена.
Контролом је утврђено да Решењима о прековременом раду нису одређени датуми и конкретно
време у коме се обавља рад дужи од пуног радног времена, већ је одређено да то може бити цео наредни
месец, а максимално дневно 4 сата дуже од пуног радног времена. Непосредни руководиоци за групе
запослених су задужени да подносе податке за обрачун прековременог рада за лица која одреде за тај
рад, као и да поштују прописе о ограничењу прековременог рада.
Извештају о оствареном прековременом раду који се даје по службама и радницима за
конкретну службу види се само остварени број сати прековременог рада у одређеним датумима а не
постоји извештај о конкретно извршеном послу у том времену.
Контролом је утврђено да Дом здравља Бор има одређен број „неуговорених“ радника за које не
обезбеђује средства за исплату плата од РФЗО, већ има обавезу да плате исплаћује из сопствених
прихода.
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Десеторо радника је засновало радни однос на неодређено време у Дому здравља Бор у 2013.
години, у периоду од 06.03.2013. године до 10.12.2013. године (два доктора стоматологије, две
спремачице, једна медицинска сестра, једно одговорно лице за медицински отпад, један доктор
медицине, један референт за радне односе, један инжењер информатике и један радник на одржавању),
закључењем уговора о раду са директором Здравственог центра Бор Драганом Стојадиновићем.
Један радник је засновао радни однос на неодређено време почев од 01.01.2015. године (један
доктор стоматологије) закључењем уговора о раду са вд директором Дома здравља Бор Мирославом
Карабашевићем.
Два радника су засновала радни однос на неодређено време почев од 24.11.2015. године (један
возач
један на пословима начелника одељења за техничко одржавање са одсеком возног парка), закључењем
уговора о раду са вд директором Дома здравља Бор Мирославом Карабашевићем.
Петоро радника је засновало радни однос на одређено време у Дому здравља Бор почев од
01.04.2015. године на период од две године(једна спремачица, један фармацеутски техничар, једно лице
за безбедност и здравље на раду, два виша терапеутска техничара), ) закључењем уговора о раду са вд
директором Дома здравља Бор Мирославом Карабашевићем.
Један радник је засновао радни однос на одређено време у Дому здравља Бор почев од 01.04.2015.
године на три месеца а затим од 01.07.2015. године на 12 месеци - самостални сарадник за економска
питања) закључењем уговора о раду са вд директором Дома здравља Бор Мирославом Карабашевићем.
За наведене раднике потребно је обезбеђивати средства за исплату плата и других примања у
износу од око милион динара месечно.
За наведене раднике не постоје дате сагласности за запошљавање од надлежних органа за
запошљавање.
Према добијеним подацима на захтев инспекције, од обрачунске службе Дома здравља Бор“, дат
је податак да на дан 30.06.2016. године нису исплаћене плате за петоро неуговорених радника, у укупном
износу неисплаћених плата са порезом и доприносима од 1.169.434,89 динара.
Дому здравља Бор није дат на увид План за попуњавање радних места сачињен за 2013.
годину, кога је требало сачинити по Правилнику о начину добијања сагласности за заснивање новог
радног односа и ангажовање нових лица ("Сл. гласник РС", бр. 2/2013) и није утврђено да ли је такав
план у прописаном року достављен надлежном министарству.
Након извршене контроле на терену Дом здравља Бор је доставио Кадровски план Здравственог
центра Бор за 2013. годину који је донело Министарство здравља Републике Србије број 112-0100550/2013-01 од 11.04.2013. године, тако да се закључује да радници са којима је закључен уговор о
раду у 2013.години нису обухваћени у оквиру тада одобреног кадровског плана, односно у оквиру броја
запослених радника за Дом здравља Бор од 290.
На основу контролисаних поступака јавних набавки спроведених у 2015. години утврђено је да је
било незаконитости, односно непоштовања важећег Закона о јавним набавкама и Закона о буџетском
систему.
10.1. Јавна набавка радова - кречење у циљу реконструкције и адаптације и привођења намени
просторија Дома здравља Бор, процењене вредности од 2.950.000 динара.
Контролом је утврђено да у време покретања поступка јавне набавке мале вредности, доношењем
Одлуке број 03-/2015, деловодни број 1883 од 08.04.2015. године нису постојали основни услови
за покретање тог поступка, јер Финансијским планом Дома здравља Бор нису била планирана
средстава за текуће поправке и одржавање објеката, већ само за текуће поправке и одржавање
опреме.
Планом набавки за 2015. годину који је донет 07.04.2015. године извршена је допуна основног
плана
ова конкретна набавка је планирана у процењеној вредности од 2.950.000 динара, али без реалног
основа, с обзиром да финансијским планом важећим у то време нису била распоређена средства за ту
намену.
Измена Финансијског плана Дома здравља Бор извршена је под бројем 4781/8 од 21.08.2015.
године и тада је за текуће поправке и одржавање објеката планирано 4.000.000 динара из буџета града и
1.080.000 динара из осталих извора.
Покретањем поступка мале вредности број 03-/2015- доношењем Одлуке деловодни број 1883 од
08.04.2015. године а да нису кумулативно испуњени услови за покретање поступка (да набавка буде
предвиђена у плану набавки наручиоца и да су за ту набавку предвиђена средства у финансијском плану
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наручиоца), Дом здравља Бор начинио је прекршај кажњив по члану 169 став 3 тачка 6) Закона о јавним
набавкама, у вези са чланом 52 истог закона.
Контролом је утврђено да је изабрана понуда по спроведеном поступку јавне набавке имала битан
недостатак -није испуњен један од додатних услова тражен конкурсном документацијом - није
достављена бар једна референц листа којом би понуђач доказао да је изводио завршне радове у
последње 3 године у вредности минимално 1.300.000,00 динара без пдв-а, у целости код једног
инвеститора, односно тражени додатни услов да располаже неопходним финансијским и
пословним капацитетом није доказан овереном потврдом инвеститора о извршеним радовима у
целости. То значи да је и ову понуду требало оценити као неприхватљиву и одбити је, у складу са
чланом 106 ЗЈН-не бодовати је и поступак набавке поновити, с обзиром да није обезбеђена бар
једна прихватљива понуда.
На начин како је наручилац поступио, а који је описан у целовитом записнику о контроли, види
се да је наручилац одбио као неприхватљиву понуду АД „Напредак“ Пирот, због недостатака које сам
наручилац није доказао у поступку инспекцијске контроле, чак је доставио документацију на увид која
потврђује да такви недостаци нису постојали, а с друге стране је изабрао знатно скупљу понуду (за
736.300 динара) која је била неприхватљива, јер има битан недостатак-не испуњава захтеван додатни
услов наручиоца.
За вршење стручног надзора над извођењем радова закључен је Уговор о делу број 5345 од
17.09.2015. године са Игором М. Цвијановићем као извршиоцем посла. Предмет уговора је
вршење
стручног надзора над извођењем радова - кречење у циљу реконструкције, адаптације и
привођења намени просторија Дома здравља Бор, по спроведеном поступку ЈН бр.03/2015.
По члану 3 уговора наручилац посла се обавезује да за обављени посао исплати накнаду од 3%
укупне вредности уговора, а по завршетку посла.
Контролом је утврђено да је вредност овог уговора 3.385.825,20 динара и да 3% те вредности износи
101.574,76 динара.
Како у уговору није прецизирано да ли је уговорена нето или бруто накнада за рад, сматра се да
је наведени износ укупан обим трошка који је требало да се начини реализацијом тог уговора, односно да
је реч о бруто накнади која садржи допринос за ПИО, допринос за здравствено осигурање у случају
повреде и порез на приходе.
Међутим контролом је утврђено да је 30.12.2015. године извршена исплата пореза по Уговору о
делу са Игором Цвијановићем у износу од 25.731 динара и извршена је исплата доприноса за ПИО по
истом Уговору о делу у износу од 33.451 динара, односно начињен је додатни неоправдани трошак у
укупном износу од 59.182 динара и евидентиран на конту 423599-остале стручне услуге.
Налогу за књижење број 231-20 од 30.12.2015. године у исто време је евидентирана обавеза у
износу од 25.731 динара за порез на приходе на конту број 237411 и обавеза за ПИО у износу од 33.451
динар на конту број 237511 са шифром 1242, затим затварање конта обавеза са исплатом пореза и
доприноса, а трошак је евидентиран у укупном износу обавеза од 59.182 динара на конту трошка број
423599-Остале стручне услуге.
10.2. Јавна набавка добара - набавка горива за потребе Дома здравља Бор за период од 12 месеци,
процењене вредности од 5.300.000 динара.
Контролом је утврђено да у време покретања поступка јавне набавке горива, деловодни број 1261
од 12.03.2015. године, нису постојали основни услови за покретање тог поступка, јер Финансијским
планом Дома здравља Бор нису била планирана средстава за набавку материјала за саобраћај у
наведеном обиму, већ само у износу од 200.000 динара.
Планом набавки за 2015. годину који је донет 07.04.2015. године распоређена су средства у
процењеној вредности од 5.300.000 динара, али без реалног основа, с обзиром да финансијским планом
важећим у то време нису била распоређена средства за ту намену у том обиму.
Измена Финансијског плана Дома здравља Бор извршена је под бројем 4781/8 од 21.08.2015.
године
тада је за набавку материјала за саобраћај планирано 3.000.000 динара из средстава РФЗО што је и
даље било недовољно за покриће плана набавке горива.
Тек је изменом Финансијског плана Дома здравља Бор за 2015. годину број 314/1 од 18.01.2016.
године планирано за материјал за саобраћај 8.300.000 динара. Овај план је сачињен по истеку буџетске
године и може се сматрати само формалним усклађивањем плана са већ извршеном потрошњом.
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Покретањем поступка јавне набавке горива-доношењем Одлуке деловодни број 1261 од
12.03.2015. године, а да нису кумулативно испуњени услови за покретање поступка (да набавка буде
предвиђена у плану набавки наручиоца и да су за ту набавку предвиђена средства у финансијском плану
наручиоца), Дом здравља Бор начинио је прекршај кажњив по члану 169 став 3 тачка 6) Закона о јавним
набавкама, у вези са чланом 52 истог закона.
10.3. Јавна набавка добара - набавка новог санитетског возила за транспорт пацијената а на
финансијском лизингу по систему замене старо за ново, процењене вредности јавне набавке од 2.100.000
динара.
Контролом је утврђено да у време покретања поступка јавне набавке опреме путем финансијског
лизинга, број 14/2015, деловодни број 5503 од 25.09.2015. године, нису постојали основни услови за
покретање тог поступка, јер Финансијским планом Дома здравља Бор нису била планирана средстава за
такву набавку.
Планом набавки за 2015.годину није била планирана ова набавка. У Плану набавки не постоји планирана
набавка услуга финансијског лизинга нити набавка возила.
Финансијским планом Дома здравља Бор за 2015. годину нису распоређена средстава за набавку
опреме-возила путем лизинга. Тек је изменом Финансијског плана Дома здравља Бор за 2015.годину број
314/1 од 18.01.2016. године планирано 1.000.000 динара за отплату главнице финансијског лизинга. Овај
план је сачињен по истеку буџетске године и може се сматрати само формалним усклађивањем плана са
већ извршеном потрошњом.
Покретањем поступка јавне набавке возила путем финансијског лизинга – доношењем Одлуке
деловодни број 5503 од 25.09.2015. године, а да нису кумулативно испуњени услови за покретање
поступка(да набавка буде предвиђена у плану набавки наручиоца и да су за ту набавку предвиђена
средства
финансијском плану наручиоца), Дом здравља Бор начинио је прекршај кажњив по члану 169 став 3
тачка 6) Закона о јавним набавкама, у вези са чланом 52 истог закона.
Контролом је утврђено да карактеристике и димензије возила и опис опремљености санитетском
опремом које су детаљно описане у конкурсној документацији, не стоје на исти начин и са свим
траженим подацима у достављеној понуди и не може се извршити реално упоређивање ради оцене
испуњења захтева наручиоца.
Реаговање лица из Дома здравља за корекцију надоградње возила упућује на то да ипак захтеви
наручиоца нису били у свему испуњени.
Међутим Записник о примопредаји возила како старог тако и новог санитетског возила не постоје у
Дому здравља и нема писаног трага о недостацима-шта је наручилац захтевао а да ти захтеви нису
испуњени.
10.4. Јавна набавка лабораторијских услуга процењене вредности јавне набавке од 5.500.000
динара.
одлуку о покретању поступка набавке је унета констатација да су средства за ову намену предвиђена
финансијским планом и планом јавних набавки.
Међутим, контролом је утврђено да у време покретања поступка јавне набавке лабораторијских услуга за
период од 12 месеци, процењене вредности од 5.500.000 динара, нису постојали основни услови за
покретање тог поступка, јер Финансијским планом Дома здравља Бор за 2015.годину број 1950 од
09.04.2015. године усвојеног Одлуком УО број 2050/4 од 27.04.2015. године, за конто трошка 4243 Медицинске услуге, није постојао план. Средства за ову намену нису била планирана ни у измењеном
Финансијском плану број 4781/8 од 21.08.2015. године.
Такође и Планом набавки за 2015. годину није била планирана набавка медицинских услуга
односно конкретно набавка лабораторијских услуга.
Покретањем поступка јавне набавке лабораторијских услуга за период од 12 месеци,–доношењем
Одлуке број 2918 од 27.05.2015. године, а да нису испуњени услови за покретање поступка(да набавка
буде предвиђена у плану набавки наручиоца и да су за ту набавку предвиђена средства у финансијском
плану наручиоца), Дом здравља Бор начинио је прекршај кажњив по члану 169 став 3 тачка 6) Закона о
јавним набавкама, у вези са чланом 52 истог закона.
10.5. Јавна набавка услуга – Одржавање и сервисирање медицинске и остале опреме, по
партијама, број 08/2015, процењене вредности јавне набавке од 1.350.000 динара.

366

Контролом је утврђено да у време покретања поступка јавне набавке услуга –Одржавање и сервисирање
медицинске и остале опреме, по партијама, процењене вредности од 1.350.000 динара, нису постојали
основни услови за покретање тог поступка.
Финансијским планом Дома здравља Бор за 2015. годину број 1950 од 09.04.2015. године
усвојеним Одлуком УО број 2050/4 од 27.04.2015. године, за конто трошка 4252-Текуће поправке и
одржавање опреме планирано је 5 милиона динара из средстава РФЗО и 9 милиона динара из осталих
извора, да би се изменом плана из августа план смањио на 5 милиона динара из средстава РФЗО, а
средства од 5.080.000 динара планирана су из осталих извора за одржавање објеката. Изменом плана из
јануара 2016. године који је служио за усаглашавање потрошње са планом, план се свео на 2.560.000
динара за одржавање опреме из средстава РФЗО и 440.000 динара из осталих извора, док је обим за
одржавање објеката износио 4.580.000 динара за одржавање из средстава РФЗО и 2.500.000 динара из
осталих извора финансирања.
Планом набавки за 2015. годину из јануара и из априла месеца 2015. године није била планирана
набавка Одржавање и сервисирање медицинске и остале опреме већ је 4.100.000 динара било планирано
за сервисирање возила и одржавање програма.
Планом набавки за 2015. годину у време доношења Одлуке број 3367 од 18.06.2015. године о
покретању поступка набавке, (из јануара и априла 2015. године) није била планирана набавка Одржавање
и сервисирање медицинске и остале опреме. Тек је Планом набавки број 4032 од 16.07.2015. године
планирана набавка услуга сервисирања и одржавања медицинске и прецизне опреме, у процењеној
вредности од 1.350.000 динара.
То значи да у време покретања наведеног поступка набавке она није била планирана Планом набавки за
2015. годину.
наведеном поступку јавне набавке у остављеном року није било достављених понуда-ни један
понуђач није доставио своју понуду.
Контролом је утврђено да поступак набавке услуга одржавања медицинске опреме до краја 2015. године
није понављан, а да је одржавање медицинске опреме вршено директним уговарањем са пружаоцима
услуга, или прикупљањем три понуде у скраћеном поступку набавке који се спроводи за набавке које не
подлежу примени Закона о јавним набавкама, што није у складу са законом, с обзиром на годишњу
вредност набавки
току 2015. године.
Тако је на пример извршена поправка ултразвучног апарата од стране “Универзал“ ДК Смедерево у
износу од 398.480 динара без пореза и са порезом на 478.176 динара, а на основу закљученог Уговора о
пословно техничкој сарадњи број 2279 од 28.04.2015. године са тим понуђачем, по коме је предмет
уговора пружање услуга одржавања, поправке и сервисирања медицинске опреме и то стоматолошке и
остале медицинске опреме као и купопородаја резервних делова неопходних за одржавање, поправку и
сервисирање опреме. Пружање услуга ће се вршити сукцесивно по позиву или поруџбеници овлашћеног
лица ДЗ из Бора. Укупна вредност уговора није прецизирана већ износи „по издатим фактурама“.
Контролом је утврђено да није поднет захтев за покриће трошкова поправке ултразвучног
апарата од осигурања, а било је могуће, с обзиром да је констатовано да је до квара дошло због пада
напона у мрежи.
Током 2015. године са ДК „Универзал“ Смедерево настављена је сарадња и овај добављач је
вршио одржавање и остале медицинске опреме Дома здравља Бор и своје услуге фактурисао:
Контролом је утврђено да је током 2015. године евидентирана обавеза по основу набавке делова
и услуга за одржавање медицинске опреме, према „Универзал“ ДК Смедерево у укупном износу од
1.515.408 динара.
Није спроведен поступак јавне набавке који је обавезно требало спровести с обзиром да је за
исти предмет набавке преузета обавеза од 1.515.408 динара.
По напред наведеном Уговору о пословно техничкој сарадњи број 2279 од 28.04.2015. године
који је закључен након прикупљања три понуде и избора оне са најнижом ценом, али без претходног
доношења одлуке о спровођењу скраћеног поступка набавке, испостављен је Рачун на износ од 478.176
динара за поправку ултразвучног апарата на гинеколошком одељењу, што значи да је накнадно за нове
набавке услуга одржавања требало спровести поступак јавне набавке мале вредности, с обзиром да је
било потребе за додатним одржавањем медицинске опреме у износу од 1.037.232 динара(до 1.515.408
динара) и с обзиром да сродни предмет набавке на годишњем нивоу премашује лимит од 500.000 динара
за који се не спроводи јавна набавка по ЗЈН.

367

Контролом је утврђено да Планом набавки за 2015. годину из јануара и из априла месеца
2015.године није била планирана набавка Одржавање и сервисирање медицинске и остале опреме.
Значи, током целе 2015. године када је рађено одржавање медицинске опреме, поред тога што
није спроведен адекватан поступак набавке по ЗЈН, набавка је вршена а да уопште и није била планирана
у Плану набавки Дома здравља за 2015. годину.
10.6. Јавна набавка добара –Аудиоопрема, ЈНМВ број 11/2015 процењене вредности од 1.100.000
динара.
Контролом је утврђено да у време покретања поступка јавне набавке мале вредности број
11/2015, деловодни број 4255 од 28.07.2015. године нису постојали основни услови за покретање тог
поступка.
Контролом је утврђено да су у време покретања поступка јавне набавке мале вредности број
11/2015, деловодни број 4255 од 28.07.2015.године постојали основни услови за покретање тог поступка.
Финансијским планом Дома здравља Бор број 1950 од 09.04.2015. године који је усвојен Одлуком
УО број 2050/4 од 27.04.2015. године планирана су средстава за набавку медицинске и лабораторијске
опреме у износу од 2 милиона динара из донација, међутим Планом набавки за 2015. годину број 1840/1
који је донет 07.04.2015. године није планирана ова врста набавке. Овим планом планирана је само
набавка компјутерске опреме на конту 512221-рачунарска опрема а медицинска опрема се по прописима
за буџетски систем евидентира на конту број 512511.
Измена Финансијског плана Дома здравља Бор извршена је под бројем 4781/8 од 21.08.2015.
године и тада је за за набавку медицинске и лабораторијске опреме планирано укупно 3.506.000 динара два милиона из донација, 1.505.000 динара из сопствених прихода и 1.000 динара из буџета града.
Последњом изменом Финансијског плана за 2015.годину, број 314/1 од 18.01.2016.године
планирани обим средстава за финансирање медицинске и лабораторијске опреме смањен је на 500.000
динара из других извора-осим из ООСО.
Покретањем поступка мале вредности број 11/2015- доношењем Одлуке деловодни број број
4255 од 28.07.2015. године за набавку аудио опреме а да нису кумулативно испуњени услови за
покретање поступка(да набавка буде предвиђена у плану набавки наручиоца и да су за ту набавку
предвиђена средства
финансијском плану наручиоца), Дом здравља Бор начинио је прекршај кажњив по члану 169 став 3
тачка 6) Закона о јавним набавкама, у вези са чланом 52 истог закона.
Планом набавки за 2015. годину и то изменом из јула месеца број 4032 од 16.07.2015. године
планирана је набавка добара –набавка медицинске опреме из области офтамологије и
оториноларингологије
процењеној вредности од 1.100.000 динара, тако да се закључује да су у време покретања поступка доношења Одлуке деловодни број 4255 од 28.07.2015.године испуњени услови за покретање поступка(да
набавка буде предвиђена у плану набавки наручиоца и да су за ту набавку предвиђена средства у
финансијском плану наручиоца).
Контролом је утврђено да је наведеним поступком нарушено начело једнакости понуђача и
начело конкуренције, с обзиром да је због измене предмета набавке набавку требало обуставити и
расписати другу набавку у којој би се под једнаким условима омогућило свим заинтересоваим
понуђачима да учествују у поступку. Јер могуће је да је баш немогућност да понуде сву опрему са
техничке спецификације определило неке понуђаче да не учествују у поступку, јер је конкурсном
документацијом наручилац захтевао од понуђача да понуде све ставке из табеле, а навео да ће се у
супротном понуда сматрати неприхватљивом.
По члану 63 ЗН наручилац по истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може
да мења нити да допуњује конкурсну документацију. У овом конкретном случају конкурсна
документација није измењена, али је сачињен Извештај о стручној оцени понуде као да јесте измењена,
јер је дат предлог наручиоцу да изабере понуду само за део понуђене опреме, а не за сву тражену опрему
како је конкурсном документацијом наручилац захтевао.
10.7. Јавна набавка услуга техничког одржавања, ЈНМВ број 10/2015, процењене вредности од
2.300.000 динара.
Контролом је утврђено да у време покретања поступка јавне набавке мале вредности број
10/2015, деловодни број 4229 од 27.07.2015. године нису постојали основни услови за покретање тог
поступка. Финансијски план Дома здравља Бор за 2015. годину није до те мере разрађен да би се из њега
видело да ли за набавку ових услуга постоје планирана финансијска средства.
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Финансијским планом Дома здравља Бор број 1950 од 09.04.2015. године који је усвојен Одлуком УО
број 2050/4 од 27.04.2015. године планирана су средстава за сво текуће одржавање опреме од 14.000.000
динара, међутим Планом набавки за 2015. годину број 1840/1 који је донет 07.04.2015. године није
планирана ова врста набавке. Овим планом планирана је само набавка сервисирања возила за 3 милиона
динара, одржавање програма за 1,1 милион динара и набавка струје за 5,5 милиона динара.
Измена Финансијског плана Дома здравља Бор извршена је под бројем 4781/8 од 21.08.2015. године и
тада је за набавку услуга текуће поправке и одржавања објеката планирано 5.080.000 динара а набавке
услуга текуће поправке и одржавања опреме планирано 5 милиона динара.
Последњом изменом Финансијског плана за 2015. годину, број 314/1 од 18.01.2016. године за набавку
услуга текуће поправке и одржавања објеката планирано 7.080.000 динара а набавке услуга текуће
поправке и одржавања опреме планирано 3 милиона динара.
Покретањем поступка мале вредности број 10/2015- доношењем Одлуке деловодни број број 4229 од
27.07.2015.године а да нису кумулативно испуњени услови за покретање поступка(да набавка буде
предвиђена у плану набавки наручиоца и да су за ту набавку предвиђена средства у финансијском плану
наручиоца), Дом здравља Бор начинио је прекршај кажњив по члану 169 став 3 тачка 6) Закона о јавним
набавкама, у вези са чланом 52 истог закона.
Контролом је утврђено да и Планом набавки за 2015.годину из јула месеца број 4032 од 16.07.2015.
године није планирана набавка услуга одржавања и сервисирања техничког материјала и техничке
опреме, по партијама за период од 12 месеци. Образложење Дома здравља Бор да је ова набавка
планирана грешком као набавка радова - редовно и ванредно одржавање објеката Дома здравља Бор у
процењеној вредности од 3.000.000 динара није прихваћено, с обзиром да је набавка покренута за услуге
одржавање опреме, а у плану набавки је планирано одржавање објеката.
10.8. Уговор о купопродаји опреме број 5537 од 25.09.2015. године, код добављача број
3002809151 од 28.09.2015. године, закључен са ДОО „Проксима“ Ниш, закључен је супротно Закону о
јавним набавкама, чиме је прекршен и Закон о буџетском систему.
Уговор је закључен на основу достављене Понуде број 1002209157 од 22.09.2015. године, заведене у
Дому здравља под бројем 5461 од 23.09.2015. године, за набавку Апарата за примену радиоталаса у
гинекологији, на вредност од 499.000 динара без пореза, а урачунати су и трошкови испоруке и пријема
опреме, инсталација и трошкови обуке.
Контролом је утврђено да не постоји требовање од медицинских служби за овакву врсту опреме, не
постоји одлука директора ДЗ Бор да се покрене набавка опреме, не постоји писани траг службеног лица
за вршење набавки да је истраживало тржиште-прикупљало понуде и да је предложило директору да
закључи уговор са изабраним понуђачем.
Контролом је утврђено да је финансијским планом за 2015. годину из априла 2015. године била
предвиђена набавка медицинске опреме у износу од 2 милиона динара из других извора, а не из
средстава РФЗО а затим је изменом плана из августа 2015. године тај обим повећан на 3.501.000 динара
из других извора а не из РФЗО.
Изменом плана из јануара 2016. године средства за набавку медицинске опреме смањена су на 500.000
динара из других извора.
Контролом је утврђено да Плановима набавки Дома здравља Бор из јануара и из априла 2015. године
није планирана набавка радиоталасног ножа, а такође и планом из јануара 2016. године није вршена
измена плана набавки и набавка ове врсте опреме није планирана.
Из наведеног следи да набавку радиоталасног ножа није било могуће спровести јер није планирана
Планом набавки за 2015. годину - планом набавки на које се не примењује ЗЈН и да је Уговор о
купопродаји опреме број 5537 од 25.09.2015. године, код добављача број 3002809151 од 28.09.2015.
године, закључен супротно Закону о јавним набавкама, чиме је прекршен и Закон о буџетском систему.
Контролом је утврђено да је купљена опрема унета у књигу основних средстава под шифром 0112511 у
количини од 1 комад, са уписаним техничким подацима о опреми.
10.9. Контролом је утврђено да је 11.05.2015. године плаћен Предрачун број 33-04-15 од
29.04.2015. године, издат од ДК „Универзал“ Смедерево за набавку, испоруку и уградњу дигиталних
термометара за фрижидере у којима се чувају вакцине - 6 комада по 8.900 динара као и за набавку,
испоруку и уградњу
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дигиталних термометара за мерење температуре и влажности ваздуха просторија-5 комада по 9.800
динара, на укупан износ од 102.400 динара без пореза, а са порезом на 122.880 динара.
Контролом је утврђено да је Планом јавних набавки за 2015. годину планирана набавка дезинфекционих
средстава и медицинског потрошног материјала за вредност од 4.000.000 динара, и наведено да се
евидентира на конту 4267112-у- основи је назив конта- Материјали за медицинске тестове, а по набавци
која је спроведена види се да се предмет набавке не може подвести под наведени конто.
Евидентирање трошка по наведеном рачуну је извршено на конту број 426911- Потрошни материјал,
кога у Плану јавних набавки уопште нема.
Такође набавка термометара није планирана Планом набавки на које се ЗЈН не примењује. Уочено је да
је овим планом набавка неких медицинских апарата које треба евидентирати на конту инвентара број
426913 планирана на конту 426111- Канцеларијски материјал.
Значи План набавки је представљен на најмање шестоцифреном нивоу конта, а опис предмета набавке
није у сагласности са у плану набавки наведеним контима, према прописаном контном оквиру.
Набавку термометара је требало прво планирати Планом набавки за 2015. годину, и то на конту
инвентара број 426913 па тек онда реализовати ту набавку и извршити књижења адекватно предмету
набавке.
Контролом је утврђено да Дом здравља Бор није располагао пословним простором у складу
са Законом о јавној својини.
По члану 8 оснивачког акта средства за рад Дома здравља су у јавној својини, што значи да све што се
односи на прибављање, располагање и управљање стварима у јавној својини мора се вршити у складу са
Законом о јавној својини и подзаконским актима.
По важећем Закону о јавној својини из 2011.године, члан 18, установе и јавне агенције и друге
организације (укључујући и Народну банку Србије) чији је оснивач Република Србија, аутономна
покрајина или јединица локалне самоуправе, које немају статус државног органа и организације, органа
аутономне покрајине, односно органа јединице локалне самоуправе или јавног предузећа, односно
друштва капитала, имају право коришћења на непокретним и покретним стварима у јавној својини које
су им пренете на коришћење.
По члану 22 истог закона носиоци права коришћења из члана 18. овог закона имају право да ствар држе и
да је користе у складу са природом и наменом ствари, да је дају у закуп и да њоме управљају у складу са
овим и другим законом.
По члану 34 истог закона ствари у јавној својини могу се дати у закуп, полазећи од тржишне висине
закупнине за одређену врсту ствари, у поступку јавног надметања, односно прикупљањем писмених
понуда. Изузетно од става 1. овог члана, ствари у јавној својини се могу дати у закуп непосредном
погодбом, ако је то у конкретном случају једино могуће решење.
По члану 43 важећег Статута града Бор Скупштина града Бор даје претходну сагласност установама које
су носиоци права коришћења на стварима у јавној својини града, за давање у закуп истих.
Дом здравља Бор као корисник непокретности у јавној својини је дужан да поступа у складу са Законом
о јавној својини, подзаконским прописима и одлукама и актима оснивача.
Неопходно је истаћи да је Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном
погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда("Сл. гласник РС", бр. 24/2012, 48/2015 и 99/2015) уређено да продужење трајања
уговора о закупу, закљученог на одређено време, може да се закључи са истим закупцем без нове
лицитације искључиво када закупац који је уредно измиривао обавезу плаћања закупнине, тражи
продужење уговора о закупу, закљученог на одређено време, најраније три месеца, а најкасније месец
дана пре истека уговора о закупу. Из наведеног се види да се не може приликом закључења уговора
одмах у исти уградити одредба аутоматског продужења важења уговора на исти или други период, ако
закупац редовно измирује своје обавезе, како је то рађено у Дому здравља у Бору.
Дом здравља Бор је углавном задржао на снази уговоре о закупу које је као закуподавац закључио
Здравствени центар Бор, и по потреби их анексирао. Првим анексима мењан је закуподавац - уместо
Здравственог центра Бор закуподавац је нови правни субјекат - Дом здравља Бор, а касније су по потреби
вршене и друге измене уговора.
вези са анексирањем основних уговора начелник Одељења за правне и опште послове је образложио
да постоји одлука органа управљања да се продужи важност свих затечених уговора по којима Дом
здравља Бор може да остварује приход, да не би дошло до умањења прихода за неко дуже време, док се
спроведу
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јавне лицитације простора. За такво образложење дата је на увид Одлука Управног одбора Дома здравља
Бор број 2050/12 од 27.04.2015. године којом се продужава рок важења свих правилника и интерних
аката Здравственог центра Бор који су приложени у поступку акредитације Дома здравља Бор. Одлука
важи до доношења нових интерних аката Дома здравља Бор.
На основу садржине наведене одлуке очигледно је да се она односи само на итерна акта установе, а не и
на уговоре које ова установа од почетка рада мора да уговори на законит начин. Очигледно је такође да
закуподавац није имао намеру да спроведе нови поступак издавања простора у закуп, као посебно правно
лице, већ је анексима уговора продужавао рок закупа још за 12 месеци и уредило и друге измене уговора
(па и могућност промене цене закупа) директним уговарањем.
По оснивању Дома здравља Бор ова установа била је дужна да у потпуности примени Закон о јавној
својини у располагању наведеним пословним простором.
Уговор о закупу пословне просторије број 3571 од 29.06.2015. године са купцем „Ortopom“ Ниш
власника Драгана Манчића, закључен је на основу Записника о јавном надметању број 3435 од
22.06.2015. године, то јест закључен је по спроведеној лицитацији ради издавања простора у закуп,
међутим како не постоји сагласност Скупштине града Бор или Дирекције за имовину Републике Србије
за издавање пословног простора, то значи да и у овом случају није испоштован Закон о јавној својини.
Контролом је утврђено да за отуђење расходованог материјала и инвентара није обављен
поступак лицитације како је требало по Закону о јавној својини и пратећим прописима.
Не постоји одлука директора нити УО Дома здравља Бор да се расходовани инвентар и опрема отуђе.
Контролом је утврђено да је продаја извршена као комерцијални отпад директним договарањем
са примаоцем отпада и да није оглашена продаја јавним надметањем или прикупљањем писмених
понуда.
Од документације постоји само Документ о кретању отпада оверен од стране Дома здравља као власника
отпада и „DŢ & B TEHNIK“ ДОО Бор као примаоца отпада, из којег се види да је продато 2,169 тона
отпада-чврсте материје у расутом стању и да је предат 29.06.2015. године купцу. Види се да је предаја
извршена пре него што је Управни одбор одобрио расходовање преко пописне комисије.
контроли је утврђено да не постоји Извештај пописне комисије о расходовању и не постоји доказ да је
извршено књиговодствено евидентирање расхода у одговарајућој вредности. Такође је утврђено да не
постоји доказ о процењеној вредности и примењеном начину процене вредности за коју је отпадни
материјал продат.
Према Уредби о одређивању опреме веће вредности и утврђивању случајева и услова под којима
се покретне ствари из јавне својине могу отуђивати непосредном погодбом ("Сл. гласник РС", бр.
53/2012) која је ступила на снагу 01. јуна 2012. године, у поступку отуђења непосредном погодбом,
вредност ствари је тржишна цена која мора бити утврђена у поступку располагања и то прибављањем
извештаја од надлежног пореског органа, а отуђење непосредном погодбом се може вршити самоу два
случаја:
ако постоји интерес за таквим располагањем, као што је отклањање елементарних непогода (и други
облици хуманитарне помоћи) или
ако је реч о покретним стварима које нису отуђене у првом покушају отуђења путем јавног
надметања или прикупљања понуда (поступак оглашавања), без обзира на њихову вредност.
Поступак отуђења путем слободне погодбе врши се само ако није успео поступак оглашавања, без
обзира на вредност покретне ствари. Међутим у Дому здравља Бор нити је донета Одлука овлашћеног
лица о отуђењу покретних ствари, нити је отуђење извршено у поступку лицитације или прикупљања
писмених понуда, како је по прописима морало да буде(сходно се примењује Уредба о условима
прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда ("Сл. гласник РС", бр. 24/2012)).
Контрола промета на подрачуну Дома здравља Бор за сопствена средства број 840-856667-45,
у 2015.години и књиговодственог евидентирања пословних промена показала је да постоје извесне
незаконитости и неправилности у раду Дома здравља у Бору.
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13.1. Контролом аналитичке евиденције добављача је утврђено да деобним билансом од
Здравственог центра Бор није преузета преостала обавеза по закљученом Уговору о финансијском
лизингу број НИ1543 од 29.11.2011. године и број НИ 01558, нити је редовно месечно евидентирана
обавеза према даваоцу лизинга по плану отплате лизинг накнаде уз Уговор број НИ 01543 и број НИ
01558 са даном доспећа обавезе, већ је плаћање отплатних рата текло током године, а тек у Налогу за
књижење број 109-100 од 31.12.2015. године евидентирана је обавеза за износ рата које су плаћене у
2015. години, у укупном износу од 586.483,50 динара. Из аналитичке евиденције за добављача не види се
која рата по ком уговору је одређеног датума плаћена, већ само износ који је плаћен.
Контролом је такође утврђено да је вршена отплата рате у целости, која је дефинисана планом отплате,
обрачуната по средњем курсу НБС на дан отплате, а требало је посебно обрачунати и уплатити главницу
рате и посебно припадајућу камату по плану отплате и извршити одвојено евидентирање издатка за
опрему и трошка за камату.
Утврђено је да издаци за набавку нефинансијске имовине-опреме за саобраћај на конту класе 5 нису
евидентирани у моменту плаћања, нити је евидентиран трошак камате која је саставни део отплатне рате.
Наведени начин евидентирања у Дому здравља Бор само као отплата рате лизинга ставом за књижење
614111 (Отплата главнице за финансијски лизинг) /699999 (Контра књижење - издаци за отплату
главнице и набавку финансијске имовине), а не и као набавка опреме, примењиван је по сваком уговору
о лизингу који је био активан у 2015. години.
Од овлашћених лица дато је образложење да су за обављена књижења добијена упутства од овлашћених
лица Здравственог центра Бор која су након деобе Здравственог центра Бор запослена у Општој болници
у Бору, с обзиром да је уговоре о лизингу закључио Здравствени центар Бор.
Међутим како је по закљученим уговорима давалац лизинга правни власник возила(док се возило не
отплати
целости), а прималац лизинга је економски власник возила, јер је возило код њега у употреби-дато је на
коришћење, ову опрему је требало евидентирати у преузетој вредности од Здравственог центра на конту
011216-лизинг опреме за саобраћај и конту капитала број 311112-опрема и редовно обрачунавати
амортизацију на та возила, а такође и преузету неотплаћену укупну обавезу са каматом евидентирати на
конту број 211912-дугорочне обавезе за финансијске лизинге за опрему.
Због исправног свођења резултата пословања на крају буџетске године, било је неопходно да се
приликом сваке отплате рата издаци за набавку ове имовине евидентирају редовно на конту број 512141лизинг опреме за саобраћај, за главницу рате која се амортизије и на конту број 441911-камате на
куповине путем лизинга евидентирати трошак за камату. Адекватне промене приликом отплате главнице
и камате је требало евидентирати на контима број 211912-дугорочне обавезе за финансијске лизинге за
опрему и број 131211-обрачунати неплаћени расходи и 131212-обрачунати неплаћени издаци, и контима
курсних разлика које се појављују приликом обрачуна рате за отплату на дан доспећа.
На крају отплате целокупне обавезе по уговору о финансијском лизингу који је отплаћен у целости,
требало је затворити конто имовине број 011216-лизинг опреме за саобраћај и опрему евидентирати на
конту 011211-опрема за копнени саобраћај, за укупну набавну вредност возила без камате.
Веома је важно приликом набавке возила на лизинг обезбедити извор финансирања у финансијским
плановима за текућу и наредне године у којима ће се отплата вршити.
Контролом је утврђено да су у 2015. години вршене отплате рата за финансијски лизинг према
следећим даваоцима лизинга:
1.HETA LEASING доо Београд-Отплаћено је укупно 615.630,98 динара
2.LIPAKS DOO ZA FIN.LIZING Београд- Отплаћено је до 16.12.2015.године укупно 130.184,88 динара и
са тим обавеза отплаћена у целости.
Контролом је утврђено да купљено возило FIAT PUNTO CLASSIC 1,2 5P 60 KS АCTUAL. не постоји у
евиденцији укњижених основних средстава Дома здравља Бор.
3.ZASTAVA ISTRABENZ LIZING ДОО Београд- Отплаћено је укупно 134.380,44 динара до краја 2015.
године.
На основу спроведених евиденција отплате лизинга обрачунава се податак да одлив средстава није
евидентиран на класи 4 и 5 у укупном износу од 880.196,30 динара.
Контролом је утврђено да су у 2016. години вршене отплате рата за финансијски лизинг према
следећим даваоцима лизинга:
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1.HETA LEASING доо Београд-Отплаћено је до 02.09.2016.године укупно 611.761,59 динара, закључно
са
ратом по уговору број НИ01543 и са 54.ратом по уговору број НИ01558.
2.ZASTAVA ISTRABENZ LIZING ДОО Београд- Отплаћено је укупно 124.518,86 динара до
08.09.2016.године.
Контролом је утврђено да купљено возило не постоји у евиденцији укњижених основних средстава Дома
здравља Бор.
На основу спроведених евиденција отплате лизинга обрачунава се податак да одлив средстава није
евидентиран на класи 4 и 5 у укупном износу од 736.280,45 динара.
13.2. Контролом је утврђено да је закупцу „COOL-S „ SPTUR Бор у 2015.години фактурисана
само накнада за закуп простора од 380 дин/м2 а није фактурисана накнада за утрошену струју и воду,
иако је основним уговором(члан 4) то уговорено-да се фактурише накнада за утрошену електричну
енергију у складу са измереном потрошњом, а накнада за утрошену воду сразмерно учешћу закупљене
квадратуре простора у укупној квадратури.
Констатујем да је оваквим начином фактурисања чињена штета Дому здравља Бор која се може накнадно
утврдити на основу целокупне предметне рачуноводствене документације.
13.3. Контролом је утврђено да законска затезна камата није обрачунавана и није фактурисана
закупцима простора због кашњења у плаћању.
13.4. Контролом је утврђено да се не врши ажурно праћење наплате потраживања од закупаца и
осталих купаца и да се не шаљу опомене купцима који не плаћају, нити се врши утужење ради наплате
потраживања.
13.5. Плаћена је замена неисправног мобилног телефона новим мобилним телефоном, у корист
„Promobiservisni centar“ доо Београд, из средстава Дома здравља Бор, а да након тога није мобилни
телефон уведен у евиденцију основних средстава Дома здравља Бор и није задужен рачунополагач тим
телефоном-лице које га користи и чува, што је незаконито поступање на штету Дома здравља Бор.
Констатујем да је неосновано преузета обавеза на терет Дома здравља Бор и начињен трошак и самим
тим начињена штета у износу од 41.574 динара, а омогућена корист запосленом у Дому здравља Бор, у
истом износу.
13.6. Директору Мирославу Карабашевићу је 01.07.2015. године исплаћен-рефундиран готов
новац у износу од 2.140 динара за рачун за угоститељске услуге број 4 од 27.06.2015.године, у износу од
2.140 динара, (фискални рачун број 18272 од истог датума), издат од УР „Изворска ноћ“ Извор, који је
касније - 08.07.2015. године плаћен добављачу преко текућег рачуна.
Дому здравља у Бору није уочено да је начињен трошак два пута за исти рачун и није истражено и
утврђено од кога треба потраживати повраћај новца у износу од 2.140 динара -од запосленог или од УР
„Изворска ноћ“ Извор, и то је неопходно да се утврди и регулише у 2016.години, најкасније по попису за
2016. годину.
Констатујем да је неосновано преузета обавеза на терет Дома здравља Бор и начињен трошак и самим
тим начињена штета у износу од 2.140 динара, а омогућена корист запосленом у Дому здравља Бор, у
истом износу.
13.7. Утврђено је да је по основу рачуна број 04/2015 од 19.06.2015.године издатог од УСЦ „Бор“Злотска пећина, на 8.010 динара, начињен трошак исплатом у готовом новцу директору Дома здравља
Бор, а упоредо је евидентирана обавеза за плаћање добављачу, која још увек није измирена.
Дому здравља у Бору није истражено и утврђено да ли треба потраживати повраћај новца од
запосленог, или треба сторнирати обавезу са конта добављача, и то је неопходно да се утврди и регулише
у 2016.години, најкасније по попису за 2016. годину.
Контролом из аналитичке евиденције за добављача УСЦ „Бор“ за Злотску пећину утврђено је да је
евидентирана обавеза у износу од 8.010 динара, која још увек није плаћена.
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Контролом је утврђено да ИОС образац за усаглашавање потраживања и обавеза са УСЦ „Бор“на дан
31.12.2015. године не постоји, да би се утврдило да ли је и код ове установе евидентиран издати рачун
који је напред описан и утврдило да ли обавезу треба сторнирати или је оставити, а од запосленог
потраживати већ исплаћени новац.
Констатујем да је неосновано преузета обавеза на терет Дома здравља Бор и начињен трошак и самим
тим начињена штета у износу од 8.010 динара, а омогућена корист запосленом у Дому здравља Бор, у
истом износу.
13.8. Подигнутим готовим новцем у износу од 2.125 динара извршена је исплата директору
Мирославу Карабашевићу по Решењу број 4024 од 15.07.2015. године ради повраћаја сопствених
средстава. Рефундација се односи на фискални рачун број 18478 од 14.07.2015. године односно Рачун
број 27/15 од 14.07.2015. године за угоститељске услуге издат од СУР МР „Изворска ноћ“ Извор. Рачун
није потписан за извршену услугу.
Провером у контроли је утврђено да постоји Налог за службено путовање на име директора Мирослава
Карабашевића број 32 од 13.07.2015. године, за пут у Београд дана 14.07.2015.године, у Министарство
здравља, службеним возилом. Налог је издала - потписала спец.др.мед. Весна Радосављевић - заменик
директора, а требало је да га изда председник Управног одбора Дома здравља Бор.
Обрачун трошкова на путном налогу показује да је проведено време на путу од 12,2 часова и обрачуната
1 дневница за службени пут у износу од 2.000 динара, обрачун извршен 15.07.2015. године. Обрачун
трошкова по путном налогу потписан од стране Дарка Зајкесковића за налогодавца, што је неовлашћено
потписивање налога за исплату, с обзиром на радно место истог.
Руководилац рачуновоства није потписао обрачун и путни обрачун није контролисан од задуженог лица
за контролу.
обзиром да је директору за службени пут обрачуната и исплаћена дневница која се исплаћује са
наменом за исхрану на службеном путу, није било основа да се признаје и рефундира трошак на име
репрезентације, начињен на том путу за храну и пиће.
Констатујем да је неосновано преузета обавеза на терет Дома здравља Бор и начињен трошак и самим
тим начињена штета у износу од 2.125 динара, а омогућена корист запосленом у Дому здравља Бор, у
истом износу.
13.9. Директору Мирославу Карабашевићу признат је трошак репрезентације начињен на
службеном путу, без образложења разлога, и рефундиран му је износ од 830 динара, по Решењу број
5779 од 06.10.2015.године, по фискалном рачуну број 136281 од 05.10.2015. године, за угоститељске
услуге у Ресторану „Мадера“ у Београду дана 05.10.2015. године, без обзира на исплату дневнице за
службени пут на тај дан (која има сврху исхране на службеном путу).
Констатујем да је неосновано преузета обавеза на терет Дома здравља Бор и начињен трошак и самим
тим начињена штета у износу од 830 динара, а омогућена корист запосленом у Дому здравља Бор, у
истом износу.
13.10. Извршено је плаћање са рачуна Дома здравља Бор новчане казне за прекршај у саобраћају
у износу од 2.500 динара по прекршајном налогу на име Иве Огрењца.
Прекршајни налог за прекршај учињен моторним возилом у саобраћају, број 140270478475 од
26.11.2015. године издат је Иви Огрењцу који је управљао возилом 27.10.2015. године регистарске ознаке
БО 016-ЋИ, за непрописно паркирање и заустављање возила. Налог је потписан од стране возача
учиниоца прекршаја.
Контролом је утврђено да не постоји одлука УО ДЗ Бор да се на терет Дома здравља Бор плати
прекршајна казна за непрописно паркирање и заустављање које је извршио запослени Ива Огрењац.
Постоји Решење број 6472 од 06.11.2015. године које је за директора спец.др. Мирослава Карабашевића
потписао сам Ива Огрењац, по коме се одобрава извршење исплате новчане казне у износу од 2.500
динара са сопственог рачуна, по основу Прекршајног налога број 140270478475 од 26.11.2015. године, с
обзиром да је прекршај начињен службеним возилом ДЗ Бор и у радно време по повратку са службеног
састанка.
Образложење наведено у Решењу не може бити разлог за прихватање трошка на терет Дома здравља Бор
и обавеза је неосновано створена и плаћена на терет Дома здравља Бор.
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Констатујем да је неосновано преузета обавеза на терет Дома здравља Бор и начињен трошак и самим
тим начињена штета у износу од 2.500 динара, а омогућена корист запосленом у Дому здравља Бор, у
истом износу.
13.11. У благајни Дома здравља постоји стање новца у износу од 548 динара током целе
2015.године
2016. године, за које не постоји правни основ, јер по прописима о пословању готовим новцем не
постоји могућност да се готов новац држи у благајни, већ се према релеватној документацији подиже у
одговарајућем износу са рачуна и исплаћује према тој документацији.
13.12. Уочене грешке у књижењу пословних промена:
а) Налози за књижење благајне у 2015.години носе датум првог дана у одговарајућем месецу, а у
њима су евидентиране пословне промене настале током целог месеца-до задњег дана у месецу, што не
одговара реалности.
Пословне промене преко благајне на одређени датум морају се евидентирати у посебном налогу на тај
датум
рачунарски програм за књиговодство мора имати ограничење у погледу уноса података о датуму
књижења.
Ова неправилност у раду исправљена је у 2016. години.
б) Налог у коме је извршено књижење документа носи датум пре датума који носи сам документ,
што не одговара стварности. Рачун број 110-0410-0 од 03.09.2015. године, издат закупцу „Ехо оптик“
Стоимен Ориевски од стране Дома здравља Бор, за закуп пословног простора у августу 2015. године на
износ од 10.500 динара издат је 03.09.2015. године, а као потраживање евидентиран у Налогу за
књижење број 69-200 од 30.08.2015. године.
в)Плаћање по малопродајном рачуну број 15-3291-0010213 од 02.10.2015. године, заведеном у
евиденцији Дома здравља под бројем 5783 од 06.10.2015. године, за Телефакс Panasonic KX-FP218FXS(телефонска секретарица) по цени од 8.085 динара без пореза, на укупну вредност од 9.702 динара,
неисправно је евидентирано на конту трошка 421411- стални трошкови-телефон, телекс и телефакс
уместо на конту 426913 - Алат и инвентар.
г) Рачуни су као обавеза евидентирани са једним извором финансирања, а плаћање је
евидентирано са другим извором финансирања и на тај начин долазило је до неслагања у аналитичкој
евиденцији обавеза, што није регулисано ни са 31.12.2015. године и што доказује да анализа обавеза и
потраживања и усклађивање са повериоцима и дужницима није вршена нити редовно континуирано,
нити приликом годишњег пописа.
д) За извршено подизање готовог новца у износу од 34.000 динара, и исплату накнада по Решењу
број 6737-1, 6737-2 и 6737-3, у пословним књигама Дома здравља Бор за 2015. годину није евидентиран
трошак а нису евидентиране и обавезе по наведеним решењима за чланове комисије:
Решење број 6737/1 од 23.11.2015. године којим је одређена исплата износа од 10.200 динара
епидемиологу Станиши Лазићу, председнику испитне комисије, по основу броја кандидата за
полагање испита из прве помоћи. Решење је потписао за директора Огрењац Ива.
Решење број 6737/2 од 23.11.2015. године којим је одређена исплата износа од 10.200 динара вмс
Саши Босијоковићу, члану испитне комисије, по основу броја кандидата за полагање испита из
прве помоћи. Решење је потписао за директора Огрењац Ива.
Решење број 6737/3 од 23.11.2015. године којим је одређена исплата износа од 10.200 динара Бојану
Билановићу, члану испитне комисије, по основу броја кандидата за полагање испита из прве
помоћи. Решење је потписао за директора Огрењац Ива.
Решење број 6737/4 од 23.11.2015. године којим је одређена исплата износа од 3.400 динара техничко
административном раднику Јелени Голубовић, по основу броја кандидата за полагање испита из
прве помоћи. Решење је потписао за директора Огрењац Ива.
Налогу за књижење број 11-090 од 01.11.2015. године извршено је само евидентирање исплате као
дуговни промет конта 237311 - Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору. Значи да је на
конту обавеза на крају 2015. године остало нелогично стање које значи да је плаћена обавеза која не
постоји, није
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створена, а што у крајњем случају не одговара стварности, јер обавеза јесте створена по документима,
али није извршено адекватно књиговодствено евидентирање.
ђ) Из прегледа неколико налога за службени пут утврђено је да су издати након обављеног
службеног пута и да су потписани за налогодавца од стране за то неовлашћеног лица и да је то исто
неовлашћено лице оверило путни обрачун трошкова за исплату, као налогодавац. Путни налози су
описани у записнику под тачком 68.
е) У Налогу за књижење број 206-020 од 25.10.2016. године, у вези са плаћањем пореза и
социјалних доприноса на плате претходно намирене у поступку принудне наплате, евидентиран је само
дуговни промет на контима обавеза за порез и све социјалне доприносе на терет радника и терет
послодавца (конта број 231211, 231311, 231411 и 231511 као и 234111, 234211 и 234311) у равнотежи са
прометом на конту текућег рачуна. Трошак за плаћен порез и доприносе није евидентиран на
одговарајућим контима групе 412, нити је дат на увид налог у коме је евидентирана створена обавеза за
исплаћене порез и доприносе на дан 25.10.2016. године, тако да конта обавеза остају у неравнотежи и
приказују нереално стање –као да је плаћена обавеза која не постоји.
ж) Извршена је исплата готовог новца у износу од 14.735 динара на основу Решења директора
Дома здравља Бор Злате Марковић, број 7432 од 23.12.2015. године, којим је одређено да се исплати дуг
по основу Уговора о преузимању дуга број 6013 од 15.10.2015. године, повериоцу СТР „Софи“ Бор,
односно овлашћеном лицу Драгану Митићу. Према овом уговору Дом здравља Бор преузима дуг Опште
болнице у Бору према повериоцу и тиме измирује своју обавезу према Општој Болници.
Дом здравља Бор послао је Молбу Општој болници у Бору број 7472 од 24.12.2015. године којом тражи
да се са реализацијом уговора о преузимању дуга умањи обавеза према Општој болници по рачуну број
420 који је на укупан износ од 72.605 динара, за услуге прања, пеглања и сушења униформи, постељине,
пешкира, компреса.
Исплата новца је евидентирана потражно на конту благајне у оквиру збирног износа од 93.029 динара а
трошак је погрешно евидентиран на конту 423711 – Услуге репрезентације уместо на конту 423611Прање веша.
Поред тога што је евидентиран трошак репрезентације без основа, књижена је једнострано упућена
молба за променом рачуна који ће се умањити (у уговору је био наведен већ плаћени рачун, а сагласност
Опште болнице није дата за промену рачуна) тако што је сторнирана обавеза на конту добављача за
14.735 динара.
ИОС образац за усаглашавање међусобних потраживања и обавеза на дан 31.12.2015. године који је
требало Општа болница да достави свом купцу - Дому здравља није дат на увид, уз образложење да је
дат правнику да регулише спорне фактуре из ИОС-а и да сада не постоји - не може се показати. Из тог
разлога није утврђено да ли је и Општа болница без промене Уговора о преузимању дуга извршила
умањење потраживања од Дома здравља Бор за 14.735 динара, по рачуну број 420 од 01.07.2015. године,
или је то учинила по Рачуну број 281 од 28.5.2015. године(како стоји у Уговору о преузимању дуга), или
није вршила било какву промену својих фактура. У сваком случају на дан 31.12.2016. године биће
неопходно усагласити међусобне обавезе и потраживања напред описана.
з) Приход у износу од 90.000 динара добијен од донатора ДОО „Тилва“ Бор евидентиран је као
донација на конту 733141 - ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова уместо на конту
број – 744141 - Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова.
и) Прилив новца у износу од 110.000 динара од Синдиката запослених у здравству и социјалној
заштити по Уговору о зајму број 824 од 26.02.2015. године код Дома здравља, а број 07 од истог датума
код Синдиката, евидентиран је на конту 745151 - остали приходи у корист нивоа Град, уместо да се
евидентирана примљена позајмица на конту обавеза као што би требало, јер се ради о Уговору о зајму.
ј) Исплата износа од 110.000 динара Удружењу грађана „Вајферт“ Бор, по Уговору о трошковима
превоза број 907 од 02.03.2015. године закљученом између Дома здравља Бор и удружења „Вајферт“ Бор,
којим је регулисано да ће Дом здравља овом удружењу уплатити укупан износ од 220.000 динара у две
рате, на рачун 160-263786-44 на име трошкова превоза канцеларијског материјала из Немачке (у
контроли је утврђено да је реч о канцеларијском намештају) евидентирана је на конту трошка број
422911-Трошкови селидбе и превоза у износу од 110.000 динара, који се односи на трошкове службених
путовања запослених, а овде је реч о уговореној услузи превоза и требало је користити конто групе 423.
к) Књиговодствено евидентирање обрачунате јубиларне награде за исплату Славици Вануцић
запосленој у Стоматолошкој служби, у првој рати у износу од 20.733 динара, извршено је на конту
233111 -
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Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода (потражно) у износу од 17.055
динара за нето а порез је евидентиран на конту 232211 - Обавезе по основу пореза за накнаде
запосленима(потражно) у износу од 3.678 динара, уместо на конту број 233211 - Обавезе по основу
пореза на награде и остале посебне расходе, који је требало употребити.
13.13. Постоји одређен број контролисаних рачуна који нису оверени за извршење услуге, а имају
налог за исплату од директора Дома здравља или помоћника директора за нездравствену делатност.
Рачун број 21478006618 од 02.12.2014. године издат од НБС Србије - Завода за израду новчаница у
износу од 75.780 динара деловодни број 828/1 од 26.02.2015. године, за обрасце рецепата и друге.
Рачун број 21478006041 од 05.11.2014. године, издат од НБС Србије-Завода за израду новчаница у
износу од 44.880 динара, деловодни број 828/2 од 26.02.2015. године, за обрасце рецепата и
друге.
Рачун број 04/2015 од 19.06.2015. године издат од УСЦ „Бор“ за угоститељске услуге у ресторану
„Злотска пећина“на износ од 8.010 динара, заведен у евиденцији Дома здравља под бројем 3664
од 01.07.2015.године, на име ког је директору Дома здравља Бор рефундиран трошак.
Рачун број 27/15 од 14.07.2015. године за угоститељске услуге издат од СУР МР „Изворска ноћ“
Извор, на име ког је директору Дома здравља Бор рефундиран трошак у износу од 2.125 динара,
дана
16.07.2015. године.
Рачун број Би 769 од 23.05.2015. године на износ од 8.130 динара за угоститељске услуге, деловодни
број у Дому здравља је 2942 од 27.05.2015. године а у књизи улазних рачуна број 509 од
29.05.2016. године, издат од СУР „Ћирић плус“ Бор.
Рачун број Би 763 од 22.05.2015. године на износ од 8.100 динара за угоститељске услуге, деловодни
број у Дому здравља је 2888 од 22.05.2015. године а у књизи улазних рачуна број 499 од
27.05.2016. године, издат од СУР „Ћирић плус“ Бор.
Рачун број Би 851 од 05.06.2015. године на износ од 8.510 динара за угоститељске услуге, деловодни
број у Дому здравља је 3243 од 10.06.2015. године а у књизи улазних рачуна број 592 од
15.06.2016. године, издат од СУР „Ћирић плус“ Бор.
Контрола промета на подрачуну Дома здравља Бор за сопствена средства број 840-856667-45,
у 2016. години и књиговодственог евидентирања пословних промена показала је да постоје извесне
незаконитости и неправилности у раду Дома здравља у Бору.
14.1. Дана 25.03.2016. године извршена је исплата у износу од по 30.000 динара као рефундација
средстава за упис специјализације - Прва година и то по Решењу број 6837/2015 за Мирослава
Добросављевића, по Решењу број 7078/2015 за Бранкицу Панић Гринкић и по молби за Сашу
Макуловића Обавезе по наведеним одобреним молбама (постоји сагласност директора на самим молбама
за исплату) евидентиране су ставом за књижење131211/233111.
Контролом је утврђено да су обавезе признате уз сагласност овлашћених лица на самим захтевима
запослених, а било је неопходно донети појединачна акта-Решења директора о признавању права на
рефундацију трошкова по захтевима, по којима би се извршила исплата.
Чланом 25 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија,
Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл.гл.РС. број 1/2015) је регулисано да је
послодавац дужан да здравственом раднику и здравственом сараднику обезбеди стручно усавршавање а
које подразумева и специјализације и уже специјализације и да трошкове стручног усавршавања сноси
послодавац. Овај уговор се непосредно примењује у здравственој установи али на основу наведене
одредбе било је неопходно доношење појединачног акта-решења о признавању конкретног права сваком
запосленом по прихваћеном захтеву.
14.2. Извршена је исплата у износима од 20.000 динара нето по Уговору о делу са Голубовић
Јеленом, да изврши интелектуални посао - помоћ у пословима у вези са безбедношћу и здрављем на
раду, по ресорном закону и друге послове по налогу помоћника директора за нездравствену делатност
Дома здравља
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Бор, за март 2016. године - укупно бруто износ 31.646 динара и у износу од 40.000 динара нето, по
Уговору
делу број 6467 од 05.11.2015. године закљученим са Владицом Ивковићем као извршиоцем посла,
којим се извршилац обавезује да изврши интелектуални посао - помоћ у организовању континуиране
медицинске едукације у периоду од 12 месеци за период 2015/2016. године, до коначне реализације а
према упутствима добијеним од директора ДЗ Бор, а у укупном бруто износу од 63.291 динара.
Контролом је утврђено да не постоји извештај о квалитету извршеног посла, нити за један од наведених
уговора о делу, који је обавезан према члану 3 и 4 Уговора.
На основу члана 196 Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и
75/2014) сва новчана потраживања из радног односа застаревају у року од три године од дана настанка
обавезе.
Директор Дома здравља Бор је у 2015. години, по истеку рока застарелости новчаног потраживања из
радног односа, прихватио да одређеном броју радника исплати јубиларну награду, која је за исплату
доспела још у 2011. години.
Поред неоснованог преузимања обавезе да исплати основни дуг, због неизвршавања те обавезе, дуг се
због утужења од стране запослених значајно увећао за парничне трошкове, трошкове извршења
принудне наплате и законску затезну камату, чиме је начињена штета Дому здравља Бор у великом
обиму, а у крајњем случају штета је преузета од стране буџета града Бор, из разлога спречавања блокаде
рачуна Дома здравља Бор и спречавања евентуалног прекида у остваривању примарне здравствене
заштите грађана града Бор. Подаци утврђени у контроли су следећи:
15.1.Решење о дозволи извршења број И.59/16 од 20.01.2016. године због неисплаћене јубиларне
награде за Драгишу Милосављевића у износу од 35.000 динара и неисплаћеног дела зараде за децембар
2014.године у износу од 45.000 динара - укупно 80.000 динара.
Због неблаговремене исплате обавезе трошкови дужника су увећани још за 37.882,84 динара, а у крајњем
случају укупни трошкови су пали на терет буџета града Бор у укупном обиму од 117.882,84 динара, с
обзиром да је из буџета града Бор извршен пренос укупних трошкова за надомештање средстава
исплаћених кроз принудну наплату.
Дом здравља Бор је обавезу преузео Уговором о исплати јубиларне награде број 4220 од 27.07.2015.
године, којим се Дом здравља Бор обавезује да Драгиши Милосављевићу исплати други део јубиларне
награде у износу од 35.000 динара нето, за 30 година рада проведених у радном односу, у три месечне
рате на текући рачун запослене и у складу са приливом сопствених средстава.
15.2.Решење о дозволи извршења број И.56/16 од 20.01.2016.године због неисплаћене јубиларне
награде за Славицу Гојковић у износу од од 35.000 динара.
Дом здравља Бор је обавезу преузео Уговором о исплати јубиларне награде број 4221 од 27.07.2015.
године којим се Дома здравља Бор обавезује да Славици Гојковић, исплати заосталу јубиларну награду у
износу од 35.000 динара нето, за 30 година рада проведених у радном односу, у три месечне рате на
текући рачун запослене и у складу са приливом сопствених средстава.
Због неблаговремене исплате обавезе трошкови дужника су увећани још за 27.192,55 динара, а у крајњем
случају укупни трошкови су пали на терет буџета града Бор у укупном обиму од 62.192,55 динара, с
обзиром да је из буџета града Бор извршен пренос укупних трошкова за надомештање средстава
исплаћених кроз принудну наплату.
15.3. Решење о дозволи извршења број И.55/16 од 21.01.2016. године због неисплаћене јубиларне
награде за Драгана Мишића у износу од 20.000 динара.
Дом здравља Бор је обавезу преузео Уговором о исплати јубиларне награде број 4217 од 27.07.2015.
године закљученим са Драганом Мишићем, којим се Дом здравља Бор обавезује да Драгану Мишићу
исплати заосталу јубиларну награду у износу од 20.000 динара нето, за 20 година рада проведених у
радном односу, у три месечне рате на текући рачун запосленог и у складу са приливом сопствених
средстава.
Због неблаговремене исплате обавезе трошкови дужника су увећани још за 25.123,03 динара, а у крајњем
случају укупни трошкови су пали на терет буџета града Бор у укупном обиму од 45.123,03 динара, с
обзиром

378

да је из буџета града Бор извршен пренос укупних трошкова за надомештање средстава исплаћених кроз
принудну наплату.
15.4. Решење о дозволи извршења број И.58/16 од 21.01.2016.године због неисплаћене јубиларне
награде за Јовић Снежану у износу од 35.000 динара.
Дом здравља Бор је обавезу преузео Уговором о исплати јубиларне награде број 4223 од 27.07.2015.
године закључен између Дома здравља Бор и Снежане Јовић, којим се Дом здравља Бор обавезује да
Снежани Јовић исплати заосталу јубиларну награду у износу од 35.000 динара нето, за 30 година рада
проведених у радном односу, у три месечне рате на текући рачун запослене и у складу са приливом
сопствених средстава.
Због неблаговремене исплате обавезе трошкови дужника су увећани још за 27.269,45 динара, а у крајњем
случају укупни трошкови су пали на терет буџета града Бор у укупном обиму од 62.269,45 динара, с
обзиром да је из буџета града Бор извршен пренос укупних трошкова за надомештање средстава
исплаћених кроз принудну наплату.
15.5. Решењу о извршењу број I 1730/15 од 10.12.2015. године због неисплаћене јубиларне
награде за Љубинку Маргитановић у износу од 109.232 динара са законском затезном каматом почев од
18.08.2011. године.
Због неблаговремене исплате обавезе трошкови дужника су увећани још за 168.952,15 динара, а у
крајњем случају укупни трошкови су пали на терет буџета града Бор у укупном обиму од 278.184,15
динара, с обзиром да је из буџета града Бор извршен пренос укупних трошкова за надомештање
средстава исплаћених кроз принудну наплату.
15.6. Решење о извршењу број И.1731/15 од 07.12.2015. године због неисплаћене јубиларне
награде за Милинку Станковић у износу од 98.128 динара са законском затезном каматом почев од
01.07.2011. године.
Због неблаговремене исплате обавезе трошкови дужника су увећани још за 155.506,42 динара, а у
крајњем случају укупни трошкови су пали на терет буџета града Бор у укупном обиму од 253.634,42
динара, с обзиром да је из буџета града Бор извршен пренос укупних трошкова за надомештање
средстава исплаћених кроз принудну наплату.
Значи основни дуг по неосновано преузетим обавезама уговорима из 2015. године износи 170.000 динара
а наплаћен је принудно у укупном износу од 287.467,87 динара, што је више за 69,09% или за 117.467,87
динара више.
Констатујем да је неосновано преузета обавеза на терет Дома здравља Бор и начињен трошак и самим
тим начињена штета у износу од 287.467,87 динара, а омогућена корист запосленима у Дому здравља
Бор, у истом износу, појединачно према напред наведеним подацима.
Основни дуг по основу јубиларних награда доспелих за исплату 2011. године, а које нису
редовно исплаћене ни у ком делу и за њих не постоје накнадни уговори о исплати, већ су запослени
тужили ради исплате, износи 207.360 динара, а наплаћен је принудним путем у укупном износу од
531.818,57 динара што је за 156,47% више од основног дуга или за 324.458,57 динара.
Контролом је утврђено да је из буџета града Бор Дом здравља Бор добио средства као
рефундацију исплаћених средстава у поступку принудне наплате плате за Атанасковић Душана,
запосленог на неодређено време, без сагласности коју је било потребно обезбедити према Правилнику о
начину добијања сагласности за заснивање новог радног односа и ангажовање нових лица ("Сл. гласник
РС", бр. 2/2013) а потом и према Закону о буџетском систему и Уредби о поступку за прибављање
сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Сл.
гласник РС", бр. 113/2013) која је ступила на снагу 21.12.2013. године, по којима посебна Комисија
Владе Републике Србије оцењује захтеве са образложењима и даје сагласност за запошљавање нових
радника уколико то сматра оправданим.
Захтев за сагласност за запошљавање не постоји у Дому здравља Бор.
Дому здравља Бор није дат на увид план за попуњавање радних места сачињен за 2013. годину нити
захтеви за давање сагласности за ново запошљавање, а помоћник директора за нездравствену делатност
изјавио је да не постоји сагласност за запошљавање нити једног радника који је од 2013. године и даље
засновао радни однос у Здравственом центру односно касније у Дому здравља Бор.
Контролом је утврђено да је укупна обавеза за плату Атанасковић Душана по извршним решењима за
период октобар 2015. и март 2016. године након извршења принудне наплате изнела 306.170,59
динара, при чему су редовне обавезе које је требало благовремено извршити у износу од
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225.154,46 динара, а додатни трошкови за Дом здравља Бор због поднетих тужби износе
81.016,13 динара или 36%од редовне обавезе.
Дана 14.10.2016. године из буџета града Бор добијена су средства у износу од 283.349,33 динара у
који износ су укључене све нето плате са каматом, осим плате за јануар 2016. године, порез и
социјални доприноси за све месеце, према поднетом захтеву, затим трошкови извршења и
трошкови принудне наплате, према поднетом захтеву.
Атанасковић Душан је један од десеторо неуговорених радника на неодређено време, који су од
стране директора Здравственог центра Бор Драгана Стојадиновића запослени у 2013. години, без
сагласности надлежних органа за запошљавање (у јавном сектору).
Са њим као и са осталим неуговореним радницима на неодређено време су са почетком рада
Дома здравља у Бору закључени нови уговори о раду-са новим послодавцем, с обзиром да су
могућности по важећем акту о систематизацији радних места постојале. Проблем је постојао у
обезбеђењу довољног обима средстава за исплату плате за све неуговорене раднике и из тог
разлога исте нису редовно исплаћиване, тако да редовно долази до утужења и плате се исплаћују
принудним путем увећано за трошкове судског и извршног поступка.
Контролом је утврђено да је директор Дома здравља у Бору Мирослав Карабашевић закључио са 2
радника у 2015.години(24.11.2015. године) уговоре о раду на неодређено време без сагласности
надлежне Комисије Владе Републике Србије, а у складу са потребама Дома здравља Бор по
важећем акту о систематизацији послова. За плате тих радника Дом здравља је дужан да обезбеди
средства из сопствених извора финансирања и не може средства за плате тражити од оснивача Града Бор.
Директор Дома здравља у Бору Мирослав Карабашевић закључио је са 6-оро радника у
2015.години(од 01.04.2015. године) уговоре о раду на оодређено време, за које није било потребе
да обезбеђује сагласност надлежне Комисије, с обзиром да се број радника на одређено време
уклапа у дозвољени број од 10% укупног броја радника на неодређено време.
За плате тих радника Дом здравља је дужан да обезбеди средства из сопствених извора
финансирања и не може средства за плате тражити од оснивача - Града Бор, с обзиром да није
тражена и није добијена сагласност оснивача за њихово запошљавање.
Мере
Налаже се Дому здравља Бор да у свом даљем пословању усмереном на набавку добара,
услуга или радова, континуирано и у потпуности примењује важећи Закон о јавним набавкама, са свим
подзаконским актима, како се не би понављале незаконитости начињене у досадашњем пословању,
утврђене контролом и како се не би чиниле нове незаконите радње у погледу јавних набавки, или
кршили прописи нечињењем прописаних радњи, чиме ће у исто време поступати и у складу са Законом о
буџетском систему,
посебно конкретно примени одредбе закона у вези којих су у контроли утврђене незаконитости:
Да поступке набавки, било да се ради о јавним набавкама, било да се ради о набавкама на које се не
примењују одредбе Закона о јавним набавкама, покреће искључиво уколико су обезбеђени
услови за покретање и спровођење поступака набавки, а то је да набавке буду предвиђене у
годишњем плану јавних набавки и да за обавезе које се преузимају уговорима закљученим након
спроведених поступака јавних набавки буду обезбеђена финансијска средства из одговарајућег
извора
финансирања, у одговарајућем укупном обиму за финансирање и на одговарајућој апропријацији,
у годишњем финансијском плану Дома здравља као наручиоца.
Да прецизно и јасно дефинише додатне захтеве које понуђачи морају да испуне ради учешћа у
поступцима набавки, да јасно и недвосмислено наведе доказе којима се додатни захтеви доказују,
да прецизно и јасно дефинише критеријум за оцену понуда и елементе критеријума за оцену
понуда и да са дужном пажњом врши прегледавање и оцену приспелих понуда.
Рок: трајни задатак, са почетком примене „одмах“
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Налаже се Дому здравља Бор да прибављање, располагање и управљање пословним простором
врши у складу са Законом о јавној својини и Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда ("Сл. гласник РС", бр. 24/2012, 48/2015 и 99/2015) .
Налаже се Дому здравља Бор да:
За све важеће уговоре о издавању пословног простора у закуп обезбеди потребну начелну сагласност
носиоца јавне својине на том простору за издавање у закуп, којом се опредељује намена простора
за време трајања закупа, било да добије фотокопију од претходног закуподавца, ако је била
обезбеђена приликом закључења уговора, било да сада затражи сагласност за уговоре за које она
не постоји.
У међувремену, док не обезбеди потребну сагласност носиоца јавне својине за издавање простора у
закуп изврши измену важећих уговора о закупу пословног простора тако што ће незакониту
одредбу о аутоматском продужењу рока трајања уговора, када закупац редовно измирује своје
обавезе по уговору, уз сачињавање анекса уговора, заменити законитом одредбом, у смислу да
продужење трајања уговора о закупу, закљученог на одређено време, може да се закључи са
истим закупцем без нове лицитације искључиво када закупац, који је уредно измиривао обавезу
плаћања закупнине, тражи продужење уговора о закупу, закљученог на одређено време, најраније
три месеца, а најкасније месец дана пре истека уговора о закупу.
Рок: за став 1 ове мере је трајни задатак, са почетком примене „одмах“ -континуирана примена у
пословању.
Рок: за став 2 тачку 1 ове мере је 31.01.2017. године(неопходно је захтеве за издавање
сагласности поднети што пре).
Рок: за став 2 тачку 2 ове мере је 31.12.2016. године
Налаже се Дому здравља Бор да периодичне финансијске извештаје и годишњи финансијски
извештај (завршни рачун) сачини након извршеног књиговодственог евидентирања свих промена на
имовини и капиталу, евидентирања свих прихода, примања, расхода и издатака, које се односе на период
извештавања, усаглашавања главне књиге са помоћним књигама које води и усаглашавања стања по
књигама са стварним стањем утврђеним годишњим пописом имовине и обавеза, све у циљу израде
истинитих финансијских извештаја, који имају основ у књиговодственим евиденцијама главне књиге
Дома здравља Бор.
Рок: прописани рок по прописима о буџетском рачуноводству.
Налаже се Дому здравља Бор да свој Финансијски план за сваку пословну годину донесе тако
што ће у њему бити представљени приходи и примања и расходи и издаци за ту годину, из сваког
појединачног извора финансирања, најмање на четвороцифреном нивоу конта прописаног контног
оквира за буџетски систем, а потребне измене донесе благовремено, у складу са својим могућностима и
потребама.
Рок: прописани рок по прописима о буџетском рачуноводству и инструкцијама директног корисника
буџетских средстава.
Налаже се Дому здравља Бор да свој годишњи План набавки за сваку пословну годину донесе
тако да буде свеобухватан и да њиме буду планиране све набавке добара, услуга и радова планиране за
пословну
годину, без обзира да ли се ради о јавним набавкама или о набавкама на које се не примењују одредбе
Закона о јавним набавкама, да план набавки донесе на такав начин да се њега види из којих се извора
финансирања набавка врши и о којој намени односно врсти расхода је реч, исказано најмање на
четвороцифреном нивоу конта прописаног контног оквира за буџетски систем, а потребне измене плана
набавки донесе благовремено, у складу са својим могућностима и потребама. План набавки мора бити
усклађен са финансијским могућностима представљеним у финансијском плану, пре покретања поступка
набавке.
Рок: прописани рок по прописима о јавним набавкама и инструкцијама директног корисника буџетских
средстава.
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6.Налаже се Дому здравља Бор да у свом даљем пословању у потпуности примењује прописе из
области буџетског рачуноводства: Закон о буџетском систему, са свим подзаконским актима, Уредбу о
буџетском рачуноводству и сопствени важећи Правилник о организацији буџетског рачуноводства и
рачуноводственим политикама Дома здравља Бор број 1514/5 од 11.03.2016. године, Одлуке о буџету
града Бор и све друге прописе који имају одраза на пословање корисника буџетских средстава, како не
би понављала незаконитости и неправилности начињене у досадашњем пословању, утврђене контролом
и како не би чинила нове незаконите радње, или кршила прописе нечињењем прописаних радњи, а
такође и да примењује и поштује и остале прописе, како не би због непоштовања тих прописа претрпела
штету, начинила штету по буџет града Бор и јавни интерес.
Конкретније за део обавеза у вези са претходним ставом ове тачке налаже се Дому здравља Бор да у
будућем пословању поштује прописе о буџетском рачуноводству у погледу:
обухвата свих пословних промена за књижење;
у погледу доследне примене прописаног контног плана за буџетски систем;
у погледу потпуног документовања сваке пословне промене која се евидентира у пословним
књигама;
у погледу интерне контроле и овере рачуноводствених исправа да би биле валидне за евидентирање;
у погледу обезбеђивања потребне документације и потписа која доказује правни основ да се неко
плаћање може извршити (да је роба примљена а услуге и радови извршени);
у погледу доношења одговарајућих аката од стране органа управљања и органа руковођења којима се
прописује и налаже коришћење средстава установе и којима се регулише пословни однос
установе са пословним партнерима;
у погледу обостраног потписивања примопредаје новца код исплата у готовом новцу преко благајне;
у погледу ажурности доставе рачуноводствених исправа на књижење;
у погледу ажурности књиговодственог евидентирања рачуноводствених исправа;
у погледу наменског и ажурног коришћења дозначених средстава из буџета;
у погледу ажурног завођења улазних фактура у посебној евиденцији - књизи улазних рачуна;
у погледу адекватног задужења рачунополагача примљеном опремом, инвентаром или материјалом.
Поред наведеног у претходним алинејама, све ненаведено, а што произилази као обавеза из
примене набројаних и других прописа, установа је као правни субјекат обавезна да континуирано и у
року извршава. Рок: трајни задатак, са почетком примене „одмах“.
Налаже се Дому здравља Бор да отуђење расходованог материјала, инвентара и основних
средстава врши у складу са Законом о јавној својини, Уредом о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног
надметања и прикупљања писмених понуда ("Сл. гласник РС", бр. 24/2012) која се сходно примењује и
на покретне ствари и Уредбом о одређивању опреме веће вредности и утврђивању случајева и услова под
којима се покретне ствари из јавне својине могу отуђивати непосредном погодбом ("Сл. гласник РС", бр.
53/2012),
Рок: трајни задатак, са почетком примене „одмах“.
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Налаже се Дому здравља Бор да благовремено изврши све припремне радње за обављање
годишњег пописа на дан 31.12.2016. године (са посебним освртом на усаглашавање потраживања са
дужницима и обавеза са повериоцима), изврши тачно и прецизно годишњи попис имовине, потраживања
и обавеза на дан 31.12.2016. године, све у складу са Уредбом о буџетском рачуноводству (Сл.гласник РС
125/2003 и 12/2006), Правилником о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника
буџетских средстава Републике Србије и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем
(Сл.гласник РС 33/15) и Правилником о организацији буџетског рачуноводства и рачуноводственим
политикама Дома здравља Бор број 1514/5 од 11.03.2016. године, као и да преко пописних комисија
сачини извештај о попису са тачно и прецизно исказаним разликама (и количински и вредносно)
књиговодственог стања у односу на стварно стање имовине, потраживања и обавеза и са предлозима за
регулисање тих разлика, да такав извештај о попису достави Управном одбору на разматрање, да
Управном одбору припреми и достави, ради доношења, одговарајуће одлуке за усклађивање стања по
књигама са стварним стањем и по донетим одлукама Управног одбора изврши усклађивање стања
имовине, потраживања и обавеза у пословним књигама са утврђеним стварним стањем по попису на дан
31.12. 2016. године, како у помоћним књигама тако и у главној књизи, пре израде завршног рачуна Дома
здравља Бор 2016. годину.
На исти начин описан у ставу 1 ове тачке вршити попис имовине, потраживања и обавеза на дан 31.12.
сваке наредне пословне године и на основу одлука органа управљања извршити усаглашавање
књиговодственог са стварним стањем.
Рок: крајњи за обављање и завршетак свих радњи из става 1 је 25.01.2017.године, а за став 2 рок је
25.01.сваке наредне године, за претходну годину.
Налаже се Дому здравља Бор да заснивање радног односа са новим извршиоцима послова и
ангажовање нових лица по уговорима врши на начин прописан законима и подзаконским прописима који
регулишу запшљавање код корисника јавних средстава, у сваком погледу па и у погледу забране и
ограничења запошљавања.
Посебну пажњу обратити на неопходност обезбеђења извора финансирања за новозапослена и
ангажована лица за исплату плата, накнада и других примања, како се не би оснивач Дома здравља Бор
доводио у ситуацију да у циљу обезбеђивања континуиране примарне здравствене заштите
становништва града мора да обезбеђује средства за извршење поступака принудне наплате примања
запосленима који поднесу тужбе против Дома здравља Бор као послодавца, а још додатно средства и за
затезну камату, трошкове парничног
извршног поступка.
Рок: трајни задатак, са почетком примене „одмах“.
Налаже се Дому здравља Бор да појединачним актима којима налаже запосленима рад дужи
од пуног радног времена конкретно дефинише датум и трајање рада дужег од пуног радног времена,
послове и активности који се морају обавити у том времену и обавезу извештавања непосредног
извршиоца послова о извршеним пословима у том времену.
Рок: трајни задатак, са почетком примене „одмах“.
11.Налаже се Дому здравља Бор да донесе акт којим ће утврдити услове под којима запослени
упућени на стручно усавшавање - специјализацију, могу остварити накнаду трошкова стручног
усавршавања-врсту трошка која се накнађује и висину накнаде и да у појединачном акту за сваког
запосленог све јасно дефинише.
Рок: 30 дана од дана пријема записника о контроли.
Налаже се Дому здравља Бор да донесе акт којим ће утврдити критеријуме и мерила за
обрачун и исплату накнаде трошкова запослених за долазак и одлазак са посла, односно пропише под
којим условима, на који начин и у ком максималном износу се запосленима обезбеђује накнада трошкова
за долазак и одлазак са посла.
Рок: 30 дана од дана пријема записника о контроли.
Налаже се Дому здравља Бор да о извршеној инспекцијској контроли - налазу и наложеним
мерама по записнику о контроли, обавести Управни одбор установе.
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Рок: 30 дана од дана пријема записника о контроли.
Налаже се Дому здравља Бор да о извршеној инспекцијској контроли-налазу и наложеним
мерама по записнику о контроли, обавести бивше директоре Дома здравља Бор др.спец.мед.Мирослава
Карабашевића и др.спец.мед.Злату Марковић, ради упознавања и евентуалног стављања примедби на
записник о контроли.
Рок: 1 дан од дана пријема записника о контроли.
III-12.2. Сачињен је Записник о инспекцијском надзору Дома здравља у Бору (Сачињен у форми
прописаној Законом о инспекцијском надзору) деловодни број 47-9/2016-III-06 од 25.11.2016.
године, са контролном листом Дома здравља Бор у прилогу записника. Напомена: Закључак и
Мере за овај записник су исте као и у целовитом записнику о контроли.


III-12.3. Сачињена је на основу достављених примедби Дома здравља у Бору Измена и допуна
Записника о инспекцијском надзору Дома здравља у Бору Бору (Сачињен у форми прописаној
Законом о инспекцијском надзору) и Измена и допуна Записника о контроли материјалнофинансијског пословања Дома здравља у Бору у 2015. години и у периоду јануар-јун 2016.
године (Сачињен из целовитих белешки из контроле)
Закључак
Значајним законодавним новинама, а међу којима је Закон о инспекцијском надзору као кровни
закон, уведени су нови институти, дата су већа овлашћења али и обавезе инспекцијским органима, али је
са друге стране увећана документација која прати сваки надзор (обавештење, налог, обимнији запиници
и писана евиденција о поступању по предмету) што утиче на ефикасан и квалитетан рад обзиром да се
због наведеног, сада више времена проводи у канцеларији како би се завршили административни
послови.
Такође, инспекцијама у саставу локалних самоуправа поверавају се и нови послови као што је то
тренутно случај у делу Закона о трговини и Закона о туризму а што доноси и обавезе полагања и
посебних стручних испита, како би се исти могли и обављати.
Још увек није усвојен план и програм обука, нити је извршено боље повезивање инспекција на
хоризонталном и вертикалном нивоу, кроз електронске базе података као и путем континуираних
састанака и заједничких надзора.
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VI ОДЕЉЕЊЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ
раду Одељења, од 01.01.2016. године, било је ангажовано 9 запослених од којих 5 са високом
стручном спремом, 2 са вишом стручном спремом и 2 радника са средњом стручном спремом. Од
децембра месеца, ликвидацијом ЈП Дирекција за изградњу Бора, преузета су њихова 4 радника са
средњом стручном спремом, а један радник са високом стручном спремом праспоређен је у друго
одељење.
Радници Одељења су имали прилику да учествују на неким од важних семинара који су били
организовани у току 2016. године, што је са своје стране, дало позитивне резултате и у многоме
олакшало рад одељења. Присуство семинарима и едукацијама је потребно пре свега код важнијих
промена закона.
Исто тако, одељење поседује техничку опрему за рад, а набавком новог сервера на крају претхдне
године у многоме je олакшан и убрзан свакодневни рад у одељењу и боље су заштићени подаци који
сачињавају базу података о пореским обвезницима којима располаже ово одељење.
Послове које је одељење администрирало у току године су: обрачун, контрола и наплата пореза
на имовину физичких лица и пореза на имовину правних лица, локалних комуналних такси (истицање
фирме на пословном простору, коришћење простора на јавним површинама или испред пословних
просторија у пословне сврхе и коришћење рекламних паноа) и посебна накнада за заштиту и
унапређивање животне средине, као и послови везани пре свега за принудну наплату пореског дуга по
основу накнаде за коришћење градског грађевинског земљишта, као и принудна наплата пореског дуга за
порез на земљиште.
2016. години сагласно изменама ЗПППА извршавани су послови који су везани за одлагање
плаћање дуговног пореза и то како са отписом 100% камате по захтевима који су подношени у периоду
01.04.2016. године до 04.07.2016. године тако и по захтевима за одлагање плаћања дугованог пореза са
отписом камате од 50% након истека предходног рока. У поступку одлагања запошљени у одељењу су
давали обавештења грађанима везано за одлагање плаћања, прегледавани су захтеви за одлагање
плаћања, а након тога усаглашавано је стање записником и доношења решења којим је одобравано
одлагање плаћања и утврђиван број рата сагласно Правилнику о поступању Пореске управе и пореског
обвезника у поступку плаћања дугованог пореза на рате. У току 2016. године поднето је 558 захтева са
отписом камате 100% по којима је донето 550 решења о одлагању и 8 захтева је одбијено као неосновано,
односно одбачено као непотпуно. Пореским обвезницима који су редовно измирили рате и текуће
обавезе отписана је камата у целости односно камата у износу од 50%. Праћена је реализација односно
извршавање решења и донета 47 решења о укидању решења о одлагању плаћања пореским обвезницима
који нису редовно плаћали рате и текуће обавезе.
Што се тиче конкретних послова, везано за порез на имовину пореских обвезника који не воде
пословне књиге (порез на имовину физичких лица), одељење је у току године издало укупно 18690
решења о утврђивању пореза на имовину физичких лица за текућу годину од чега масовном штампом
17955 решења, а накнадно је донето 735 решења. По истом основу је у току године урађено 1029 решења
ретроактивно за претходне године. Одељење је обрадило 3880 нових пријава по истом основу - што
представља проширење и ажурирање базе података и нови обухват пореских обвезника из сиве зоне, с
обзиром да је у 2015. години поднето 2880 пријава. У мањем обиму је рађена принудна наплата, пре
свега због великог обима посла везаног за одлагање плаћања пореског дуга. Пореским обвезницима који
имају порески дуг по основу пореза на имовину ФЛ, издато је 309 опомена. У току 2016. године се, што
се тиче овог вида изворног прихода града, посебно се радило на ажурирању постојеће и повећање базе
података којом ово одељење располаже. У том смислу рађене су многобројне „акције“ путем
канцеларијске и теренске контроле
Што се тиче пореских обвезника који воде пословне књиге (порез на имовину правних лица), по
овом облику изворног јавног прихода града, не врши утврђивање пореза доношењем решења, већ се
утврђивање пореске обавезе врши самоопорезивањем. У том смислу, у току године поднето је и
обрађено 305 пореских пријава, задужено је 245 пореских обвезника за текућу годину а 31 порески
обвезник решењима за претходне године, као и издато 1 решење о утврђивању пореза на имовину, у
поступку

385

контроле. Пореским обвезницима издато је 204 опомене за неуредно измирење обавеза и 23 решења за
принудну наплату, те су решења по којима порески обвезник није платио дуг, прослеђена Народној
банци на реализацију. Током године теренском и канцеларијском контролом вршено је ажурирање базе и
за овај вид пореза, односно базе пореских обвезника – правних лица.
Што се тиче пореза на земљиште, који облик изворног прихода се више не утврђује у складу са
законом, већ се по истом наплаћује порески дуг. У том смислу су у току извештајног периода пореским
обвезницима, који имају по овом основу порески дуг, издате опомене и покренут поступак принудне
наплате, односно одлагање пореског дуга. Порески дуг по овом основу је у знатном делу наплаћен.
По основу локалних комуналних такси у 2016. години, издато је укупно 276 решења за
утврђивање обавезе по основу локалних комуналних такси (за истицања фирме на пословном простору,
за заузеће јавне површине у пословне сврхе и за коришћење рекламних паноа). Пореским обвезницима
који нису у року измирили пореску обавезу по основу локалне комуналне таксе издато је 1314 опомена.
По овом основу, издато је 53 решења за принудну наплату на новчаним средствима пореског обвезника
(блокадом средства на жиро рачунима) и на заради, односно накнади зараде, односно пензији од којих су
36 решења, а по којима порески обвезници нису поступили, прослеђена на реализацију. Опомене и
принудна наплата рађена је и пореским обвезницима којима су затворене фирме, односно који су
брисани из регистра АПР-а, као и пореским дужницима који су изашли из репрограма по Закону о
условном отпису камате и пореског дуга. Принудна наплата по овом основу рађена је у првој половини
године, с обзиром да је сагласно изменама ЗПППА у осталом делу године рађено одлагање плаћања
дугованог пореза.
вези посебне накнаде за заштиту и унапређивање животне средине поднето је 962 пријаве,
донета су 681 редовних решења о утврђивању обавезе и 101 решење обрачунато за претходне године.
Издато је 352 опомена, донето 28 решења о принудној наплати од којих је 17 прослеђено Народној
банци, на реализацију. Потребно је истаћи да је и по овом виду изворних јавних прихода као и по основу
локалних комуналних такси рађена теренска и канцеларијска контрола ради ажурирања базе и задужења
обвезника који нису поднели пријаве за ПНЖС.
Како је већ претходно речено у току 2016. године посебно се радило на ажурирању постојеће базе
пореских обвезника и повећање исте обухватом нових пореских обвезника. На основу уговора и решења
из суда, решења Одељења за урбанизам о легализацији, пренамени објекта, употребној дозволи и др.,
слати су позиви за канцеларијску контролу и по потреби вршена теренска контрола. Рађене су и
свеобухватне „акције“ пре свега за порез на имовину физичких лица али се уједно и радила провера базе
за остале облике изворних прихода које администрира ово одељење. У ту сврху, у току 2016. године,
послато је преко 1000 позива. Вршена је контрола викенд насеља на Борском језеру, Брестовачкој бањи,
као и осталим насељима тог типа, као и контрола у МЗ Брестовац - селу. Што се тиче пословног
простора, контроле су вршене у свим деловима града као. Посебно су контролисани делови града, чак и
више пута у току године, где преовлађује пословни простор (улице Моше Пијаде, Краља Петра Првог,
Ђорђа Вајферта, 3.октобар, Николе Пашић, Наде Димић и др). Том приликом је вршена и контрола
локалних комуналних такси (фирмарина), посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине и
пореза на имовину правних лица.
Што се тиче накнаде за коришћење грађевинског земљишта, односно дуга по истој јер се иста не
утврђује у складу са Законом почев од 01.01.2014. године, а коју у складу са одлуком СО Бор је
утврђивало и редовно наплату вршило ЈП Дирекција за изградњу Бора а принудну наплату порески
орган. Сагласно изменама ЗПППА везано за одлагање пореског дуга којима је предвиђено да порески
дужник може поднети само један захтев за одлагање, пренета је у електронском облику база података за
дуг по основу накнаде за коришћење грађевинског земљишта, као и део архиве. Такође, сагласно
доказима послатим од ЈП Дирекције за изградњу Бора ово одељење, као надлежни орган, извршило је
отпис дугова (због застарелости, правним лица која су брисана из АПР-а због стечаја, и сл.).
току 2016. године, по свим основама, донето је око 400 решења о прекњижењу, односно
птипису дуга и повраћају више или погрешно уплаћених средстава. Такође, по захтевима пореских
обвезника, као и
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по службеној дужности код апсолутне застарелости, донето је око 400 решења због застарелости, а
највише решења о отпису због застарелости, донето је по основу наканаде за коришћење грађевинског
земљишта.
Укупан број жалби поднесених у току 2016. године, као и нерешених из претходних година
износио је 92, од којих је првостепени орган решио 20, 31 жалби су решене од стране другостепеног
органа, а остале жалбе су у у поступку код првостепеног, односно другостепеног органа.
току године је издато 1.233 уверења по захтевима пореских обвезника, од којих се 497
нетипска, 611 уверења за дечији додатак, и 125 уверења за социјалну помоћ.
Одељење је, у свакодневном раду обављало и друге послове као што су пријављивање стечаја и
ликвидација, али такође и провера УППР за предузећа у реструктуирању, књижења и преаћење
реализације донетих УППР, подношење захтева за покретање прекршајног поступка против одговорних
лица, разматрање приговора на опомене као и свих других захтева и поднесака пореских обвезника и
достављање одговора у писаном облику, издавање књиговодственог стања на захтев странака,
усаглашавање стања сачињавањем записника, достављање извештаја и других података другим
државним органима (Пореска управа, Полицијска управа и др.), свакодневно праћење и евидентирање
каматне стопе и индекса потрошачких цена, свакодневно књижење извода по основу јавних прихода које
администрира одељење, израда завршног рачуна, евидентирање свих програмских пакета од стране
Института „Михајло Пупин“, и друго.
Ово Одељење је у 2016. години израдило и предлоге одлука из области пореза на имовину,
локалних комуналних такси која су и усвојена од стране Скупштине града Бор.
Достава редовних решења за физичка лица и еколошку таксу масовном штампом рађена је путем
„хибридне поште“, што је у многоме олакшало рад одељењу и створило услове да радници уместо
административних послова обављају послове на ажурирању постојеће и проширење базе пореских
обвезника. Достава осталих решења како о утврђивању пореске обавезе тако и принудној наплати,
опомена, позива и других пореских аката рађена је путем поште.
Ради потпунијег и једноставнијег сагледавања постигнутих резултата рада, односно наплате, у току
2016. године, извршен је табеларни преглед наплаћених прихода, по свим основама, и то:
Наплата у 2015.

1.
2.
3.

Порез на земљиште
Порез на имов. ф.л.
Порез на имовину пр.л.
Л.к. такса за истицање фирме на

4.
5.
6.

7.

8.

Наплата у 2016. год.

Индекс

Јавни приход

Р.бр.

год.(у динарима)
9.367,35
67.621.804,30
47.000.015,92

(у динарима)
134.411,91
69.391.773,93
58.525.534,83

35.758.278,53

29.715.544,75

посл.прос.
Пос.накн. за заш. и унап. жив.средине
23.918.253,78
Л.к. такса за кор. прост. на јавним
2.441.641,87
површинама
Л.к. такса за коришћење рекламних
116.673,22
паноа
Приходи од
увећања целокупног
пореског дуга који је предмет принудне 498.714,08
наплате за 5%
Накнада
за
коришћење грађев.

9.

2015/2016
1.434,90%
2,62%
24,52%
-16,90%

62.926.745,21

263,09%

3.302.586,58

35,27 %

200.061,95

71,47%

186.032,69

-62,70

9.229.667,35
земљишта

10.

УКУПНО

177.364.749,05

233.612.359,20

31,71%
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На основу података датих у табели, евидентно је да је наплата била боља у односу на претходну
годину у укупном износу. Што се тиче наплате по врстама јавних прихода, наплата је повећана код
пореза на имовину физичких лица што је пре свега резултат утврђивања пореза и на непокретностима пољопривредном и шумском земљишту, али и захваљујући многобројним контролама и „акцијама. Што
се тиче пореза на имовину правних лица и еколошке таксе наплата је у односу на претходну годину
повећања
обзиром да су решења о усвајању УППР-а за предузећа РТБ Бор постала правоснажна дана 24.11.2016.
године, те су почели са измиривањем обавеза по основу УППР-а. Наплата је мања и због пореских
обвезника који нису измиривали или нису редовно измиривали своје обавезе, а истима у складу са
законом није било могуће радити принудну наплату (предузећа у реструктуирању, у стечају). Такође,
слабија наплата фирмарина је последица измена закона, односно у знатно смањеном броју пореских
обвезника у односу на ранији период, и иста ће се смањивати и у наредним годинама, с тим што би
наплата била мања да није рађена наплата и за затворене фирме. Такође, измене ЗПППА везано за
одлагање дуга са отписом камате 100% или 50%, допринело је да наплата буде већа а чији ефекат ће се у
погледу наплате наставити и у 2017. години. Наведене измена ЗПППА омогућиле су и наплату тешко
наплативих дугова.
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VII СЛУЖБA ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
склопу функционисања Градске управе града Бор, као целине, Служба за скупштинске послове
реализовала је своје задатке у оквиру надлежности опредељене Одлуком о организацији Градске управе
Града Бор и другим прописима.
протеклој години у Служби за скупштинске послове, у складу са важећим актима, обављени су
стручни, административни и технички послови за потребе Скупштине града, Градоначелника и Градског
већа и њихових радних тела (савета и комисија).
складу са Статутом града Бор и Пословником Скупштине града Бор, у 2016. години,
организовано је и реализовано 6 седница Скупштине и израђено исто толико извода из записника и
записника. Разматрано је укупно 222 тачке и донетa општa и појединачнa акта, и то: 77 одлуке, 146
решења, 4 закључка, 1 акциони план (за запошљавање), 3 програма (из области заштите животне
средине, пољопривреде, уређења земљишта, одржавања комуналне инфраструктуре и др...) и 4
сагласности (из области имовинско-правних односа).
Активности Скупштине града Бор пратила су и њена радна тела – савети и комисије и одржали
46 седницa за које је израђена исто толико записника, на којима је разматрано 179 тачакa и израђенo 46
одговарајући извештај који су упућени Скупштини, 47 одлуке, 12 закључка, 99 решења, 1 јавни позив за
доделу Октобарске награде, 3 сагласности, и 2 пречишћена текста одлуке. Такође су обављани стручни,
административни и технички послови за потребе других сталних и повремених радних тела Скупштине
града Бор.
току 2016. године, у Служби за скупштинске послове, реализовани су послови и за потребе
Градоначелникаи Градског већа.
назначеном периоду припремљено је и реализовано 32 седнице Градског већа и израђено исто
толико записника, на којима је укупно разматрано 245 тачака и донето: 1 одлука, 46 решења, 262
закључка, 11 правилника, 1 програма, 2 препорука, 1 амандман и 1 мишљење.
Служба за скупштинске послове пратила је и рад радних тела, формираних од стране Градоначелника и
Градског већа.
За потребе Градоначелника и председнка Скупштине града израђена су разна акта, извештаји,
дописи и сл. који су упућивани надлежним министарствима, предузећима, установама и другим
органима и организацијама.
За благовремену припрему, одржавање и реализацију седница, за стручну и техничку израду и
обраду појединих аката, умножавање и отпремање материјала, као и за неопходне комуникације са
одборницима, предузећима, установама и органима у граду, био је задужен један дипломирани правник,
секретар Скупштине града Бор, иако је некада у овој служби радио знатно већи број дипломираних
правника, четири радника са средњом стручном спремом који су обављали административне послове
припреме и праћење седница Скупштине града и њених радних тела, Градоначелникаи Градског већа,
један радник са III степеном стручне спреме који је обављао послове умножавања материјала и један
дактилограф.
Секретар скупштине је, поред праћења прописа, израђивао акта, уређивао и објавио 23
''Службена листа града Бор'', пратио рад Скупштине града Бор, Градског већа и њихових радних тела,
давао правне савете и др.
Служба je обављала и послове протокола и информисања.
Послове протокола и информисања обављао је један извршилац са средњом стручном спремом,
које задужен за административно-техничке послове у припреми и одржавању различитих активности,
као што су:
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организација и пријем делегација приликом обележавања историјски важних датума за Републику
Србију, организација посете представника страних држава, као и организовање прославе Дана града Бор
и Градске славе ''Св.Ђурђиц''.
Протокол је учествовао и у организовању скупова и семинара владиним агенцијама и невладиним
организацијама, свечаних академија, као и у организацији пријема делегација, као и других привредних,
културних и спортских делегација из земље и иностранства. По потреби су организоване и конференције
за штампу.
Писање вести за званичан општински сајт и друштвене мреже, прављење техничке
спецификације за репрезентацију, вођење репрезентације - издавање, учествовање у јавним набавкама.
оквиру овог одсека систематизовани су и послови техничког секретара у председништву, и
дактилографа телефонисте.
Служби за скупштинске послове обављају се стручни, административни и технички послови за
потребе градских и сеоских месних заједница у којима су ови послови посебно организовани (Злот и
Брестовац).
Иако су месне заједнице посебна правна лица, административно-техничке послове за потребе
њихових органа - Савета, одбора и комисија - помоћних тела Савета, као и збора грађана, обављају
радници Градске управе - секретари месних заједница и курири - хигијеничари.
Реализујући програме и планове рада и развоја месних заједница и решавајући многа питања и
проблеме значајне за насеље, а у интересу грађана, у протеклој години у свим месним заједницама
одржани су савети, за чије одржавање су секретари месних заједница обављали административнотехничке послове и израђивали потребна акта, што су чинили и за потребе њихових помоћних тела,
одбора и комисија.
Вршећи послове за потребе месне заједнице секретари су били у контакту са Градском управом,
јавним предузећима и установама.
Секретари месних заједница били су ангажовани код издавања пословног простора за састанке
политичким странкама, као и за друге потребе грађана месне заједнице, најчешће ван радног времена.
Послове за потребе месних заједница, поред секретара, обављали су и курири – хигијеничари чији
је број знатно смањен. Они су одговорни за тачну и благовремену доставу материјала и аката Савета
месне заједнице и Градске управе. Курири – хигијеничари су уз послове курира били задужени и за
одржавање хигијене просторија месне заједнице.
Послови секретара и курира-хигијеничара су дислоцирани, односно не раде у згради града Бор, где
је смештена Градска управа града Бор.
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ИМОВИНА ГРАДА БОР








Попуњено је преко 3000 НЕП образаца ради пријављивања имоивине у Републичку дирецију за
имовину РС;
Упис јавне својине у СКН Бор, припрема документација за упис у СКН Бор (упоређивање података
са Сокобања, као и припремање остале документације за упис јавне својине града Сокобања.);
Припремљено је 35 Одлука за Скупштину везано за усклађивање Закона
о јавној својина са
постојећим актима за Месне заједнице, директне и индиректне кориснике;
Припремљено је 15 Одлука о отуђењу, прибављању и коришћењу покрентих и непокретних ствари у
јавној својини града Сокобања;
Одлука о отуђењу покретне ствари из јавне својине града Сокобања,
Одлука о отуђењу покретне ствари из јавне својине у виду
поклона (две Одлуке) припрема
документацији за упис јавне својине на објекту у Реснику;
Одлука за Скупштину града Бор о прибављању покретних ствари из јавне својине града Бор.
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12 ПОДАЦИ ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА
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, 99/16, 113/17 и 95/18), члана 32. Закона
о локалној самоуправи а у вези са чл.66.Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07,
83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18) и члана 43. Статута града Бора («Службени лист општине Бор», број
6/15-пречишћен текст и 30/18), Скупштина града Бора на седници одржаној дана 28. децембра 2018. године,
донела је
ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ГРАДА БОРА ЗА 2019. ГОДИНУ
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Примања и издаци буџета, примања и издаци по основу продаје, односно набавке финансијске имовинеи
датих кредита и задуживања и отплате дуга, као и пренета средства из претходних година утврђени су у
следећим износима, и то:
Економска
А.
РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА
у динарима
класификација
1

2

3

1.

Укупни приходи и примања остварени по основу
7+8
продаје нефинансијске имовине

2.479.772.622

2.

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске
4+5
имовине

2.589.000.000

3.

Буџетски суфицит/дефицит

-109.227.378

4.

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

5.

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

6.

Укупан фискални суфицит/дефицит

Б.

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

1.

Примања од задуживања

(7+8) - (4+5)

4

0

(7+8) - (4+5)+(92 - 62)

-109.227.378

91

0

2.

Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211,
92
9221, 9219, 9227, 9228)

0

3.

Неутрошена средства из претходних година

109.227.378

4.

Издаци за набавку финансијске имовине која није у
6211
циљу спровођења јавних политика (део 62)

0

5.

Издаци за отплату главнице дуга

61

0

B.

Нето финансирање

(91+92+3) - (61+6211)

109.227.378

3

Члан 2.
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Приходи и примања буџета и неутрошена средства из претходне године града Бора за 2019.годину
остварују се по врстама , и то:
План за 2019.

Класа/Категорија/Груп
Конто
а

1

2

ВРСТЕ ПРИХОДА
Средства
И ПРИМАЊА
из буџета

Средства
из
УКУПНА
осталих
ЈАВНА
Структ извора
СРЕДСТВА
-ура % финан.
буџ.
корисник
а

3

5

4

Пренета средства из
претходне године
109.227.378
ТЕКУЋИ
ПРИХОДИ

700000

4,2%

2.495.597.14
7

1.593.252.20 61,5%
0

-

1.593.252.20
0

-

875.545.000

711000

ПОРЕЗ
НА
ДОХОДАК, ДОБИТ
И
КАПИТАЛНЕ 875.545.000
ДОБИТКЕ

33,8%

Порез на зараде

28,7%

711121

711122

711123

711145

711146

109.227.378
29.324.525

ПОРЕЗИ

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

7

2.466.272.62 95,3%
2

710000

711111

6

743.000.000

390.000

10.000.000

41.000.000

1.500.000

10.000

0,0%

0,4%

1,6%

0,1%

0,0%

743.000.000

390.000

10.000.000

41.000.000

1.500.000

10.000
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управе

711147
711191
711193
713000

713121

713122

713311

713421

713423

714000

714431

714513

Порез на земљиште
Порез
на
остале
приходе
Порез на приходе од
спортиста
и
спортских стручњака
ПОРЕЗ
НА
ИМОВИНУ
Порез на имовину
(осим на земљиште,
акције и уделе) од
физичких лица
Порез на имовину
(осим на земљиште,
акције и уделе) од
правних лица
Порез на наслеђе и
поклон по решењу
Пореске управе
Порез
на
пренос
апсолутних права на
непокретности,
по
решењу
Пореске
управе
Порез
на
пренос
апсолутних права на
моторним возилима,
пловилима
и
ваздухопловима, по
решењу
Пореске
управе
ПОРЕЗ НА ДОБРА
И УСЛУГЕ
Комунална такса за
коришћење
рекламних
паноа,
укључујући
и
истицање
и
исписивање
фирме
ван
пословног
простора на објектима
и просторима који
припадају јединици
локалне
самоуправе(коловози,
тротоари,
зелене
површине, бандере и
сл.)
Комунална такса за
држање
моторних
друмских
и
прикључних возила,
осим
пољопривредних
возила и машина

45.000
77.000.000
2.600.000
338.500.000

105.000.000

200.000.000

4.000.000

23.000.000

6.500.000

350.307.200

352.000

25.000.000

0,0%

45.000

3,0%

77.000.000

0,1%
13,1%

2.600.000
-

4,1%

105.000.000

7,7%

200.000.000

0,2%

4.000.000

0,9%

23.000.000

0,3%

13,5%

0,0%

1,0%

338.500.000

6.500.000

-

350.307.200

352.000

25.000.000
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714543

714549

714552
714562

714593

Накнада за промену
намене
обрадивог
пољопривредног
55.000
земљишта
Накнада од емисије
SO2,
NO2,
прашкастих материја 25.000.000
и одложеног отпада
Боравишна такса

Посебна накнада за
заштиту и унапређење
296.800.200
животне средине
Накнада
за
постављање водовода,
канализације,
електричних,
телефонских
и
телеграфских водовоа
и
слично,
на 500.000
општинском путу и
улици,
ако
је
управљач
пута
надлежни
орган
локалне самоуправе
ДРУГИ ПОРЕЗИ

716000
716111
730000
733000

733141

733144

733241

Комунална такса за
истицање фирме на
пословном простору
ДОНАЦИЈЕ
И
ТРАНСФЕРИ
ТРАНСФЕРИ
ОД
ДРУГИХ
НИВОА
ВЛАСТИ
Ненаменски
трансфери
од
Републике у корист
нивоа градова
Текући
наменски
трансфери, у ужем
смислу, од Републике
у
корист
нивоа
градова
Капитални трансфери,
у ужем смислу, од
Републике у корист
нивоа градова
ДРУГИ ПРИХОДИ

740000
741000

741141

2.600.000

28.900.000
28.900.000
240.661.863
240.661.863

226.956.863

7.705.000

6.000.000

624.858.559

ПРИХОДИ
ОД
ИМОВИНЕ
489.933.597
Приходи буџета града
од камата на средства
консолидованог
рачуна
трезора 500.000
укључена у депозит
банака

0,0%

55.000

1,0%

25.000.000

0,1%

2.600.000

11,5%

296.800.200

0,0%

1,1%

500.000

-

1,1%
9,3%
9,3%

28.900.000
20.000

240.681.863

20.000

240.681.863

8,8%

0,3%

226.956.863

20.000

0,2%

24,1%
18,9%

0,0%

28.900.000

7.725.000

6.000.000

21.723.625 646.582.184
120.000

490.053.597

500.000
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741413

741511

741522

741526

741531

741534

741538

742000

742141

742142

742143

Приход од имовине
који
припада
имаоцима
полисе
осигурања градова
Накнада
за
коришћење
природних добара
Средства од давања у
закуп
пољопривредног
земљишта
Накнада
за
коришћење шума и
шумског земљишта
Комунална такса за
коришћење простора
на
јавним
површинама
или
испред
пословног
простора у пословне
сврхе, осим ради
продаје
штампе,
књига
и
других
публикација,
производа старих и
уметничких заната и
домаће радиности
Накнада
за
коришћење
грађевинског
земљишта
Допринос за уређење
грађевинског
земљишта
ПРИХОДИ
ОД
ПРОДАЈЕ ДОБАРА
И УСЛУГА
Приходи од продаје
добара и услуга од
старне
тржишних
организација у корист
нивоа градова
Приходи од давања у
закуп, односно на
коришћење
непокретности
у
државној својини које
користе градови и
индиректни
корисници њиховог
буџета
Приходи
од
закупнине
за
грађевинско
земљиште у корист
нивоа градова

-

470.098.980

50.000

1.500.000

3.150.000

5.140.000

9.494.617

106.735.000

0,0%

120.000

18,2%

470.098.980

0,0%

50.000

0,1%

1.500.000

0,1%

3.150.000

0,2%

5.140.000

0,4%

4,1%

9.494.617

21.189.750 127.924.750

7.862.000

20.000.000

420.000

0,8%

0,0%

120.000

7.862.000

20.000.000

420.000
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742145

742146

742241

742253

742242

742341

742372

742378

743000

743151

743324

743341

743924

744000

Приходи од давања у
закуп, односно на
коришћење
непокретности
у
градској својини које
користе градови и
индиректни
корисници њиховог
буџета
Приходи остварени по
основу
пружања
услуга боравка деце у
предшколским
установама у корист
нивоа градова
Градске
административне
таксе
Накнада за уређивање
грађевинског
земљишта
Такса за озакоњење
објеката у корист
нивоа градова
Приходи које својом
делатношћу остваре
органи и организације
градова
Приходи индиректних
корисника
буџета
локалне самоуправе
који се остварују
додатним
активностима
Родитељски динар за
ваннаставне
активности
НОВЧАНЕ КАЗНЕ
И
ОДУЗЕТА
ИМОВИНСКА
КОРИСТ
Приходи од новчаних
казни
Приходи од новчаних
казни за прекршаје,
предвиђене
прописима
о
безбедности
саобраћаја
на
путевима
Приходи од новчаних
казни за прекршаје у
корист нивоа градова
Приходи
од
целокупног пореског
дуга 5% п.н.
ДОБРОВОЉНИ
ТРАНСФЕРИ
ОД
ФИЗИЧКИХ
И
ПРАВНИХ ЛИЦА

43.000.000

1,7%

43.000.000

35.000.000

2.500.000

315.000

3.500.000

2.000.000

-

6.375.000

35.000.000

0,1%

0,0%

500.000

375.000

-

315.000

0,1%

3.500.000

0,1%

0,0%

0,2%

0,0%

5.500.000

2.500.000

2.000.000

13.137.750 13.137.750

190.000

190.000

100.000

6.475.000

100.000

100.000

0,2%

5.500.000

0,0%

500.000

0,0%

0,0%

375.000

40.000

40.000
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744141

745000
745141
745142

745143

770000

771111

772113

800000

810000

811141

811142

811143
820000

823141

7+8+9

Текући добровољни
трансфери
од
физичких и правних
лица у корист нивоа
градова
МЕШОВИТИ
И
НЕОДРЕЂЕНИ
ПРИХОДИ
Остали приходи у
корист нивоа градова
Закупнина за стан у
државној својини у
корист нивоа градова
Део добити јавног
предузећа
према
одлуци
управног
одбора
јавног
предузећа у корист
нивоа градова
МЕМОРАНДУМСК
Е
СТАВКЕ
ЗА
РЕФУНДАЦИЈУ
РАСХОДА
Меморандумске
ставке за рефундацију
расхода
Меморандумске
ставке за рефундацију
расхода буџета града
из претходне године
ПРИМАЊА
ОД
ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
ПРИМАЊА
ОД
ПРОДАЈЕ
ОСНОВНИХ
СРЕДСТАВА
Примања од продаје
непокретности
у
корист нивоа градова
Примања од продаје
станова
у корист
нивоа градова
Примања од отплате
станова
у корист
нивоа градова
ПРИМАЊА
ОД
ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА
Примања од продаје
робе за даљу продају
у
корист
нивоа
градова
ТЕКУЋИ
ПРИХОДИ
И
ПРИМАЊА
ОД
ЗАДУЖИВАЊА И
ПРОДАЈЕ
ФИН.
ИМОВИНЕ

0,0%

21.814.962
20.014.962
800.000

1.000.000

7.500.000

-

7.500.000

13.500.000

13.500.000

0,8%
0,8%

40.000

40.000

273.875

22.088.837

273.875

20.288.837

0,0%

800.000

0,0%

0,3%

1.000.000

7.580.900

0,0%

0,3%

0,5%

0,5%

-

7.580.900

13.000.000
-

-

500.000

0,5%

0,0%

2.479.772.62 95,8%
2

13.500.000

-

0,0%

0,0%

15.080.900

18.400.000 31.900.000

0,0%

500.000

15.080.900

13.000.000
18.400.000 18.400.000

18.400.000 18.400.000

47.724.525

2.527.497.14
7

399

3+7+8+
9

УКУПНО ПРЕНЕТА
СРЕДСТВА,
ТЕКУЋИ
2.589.000.00 100,0%
2.636.724.52
47.724.525
ПРИХОДИ
И 0
5
ПРИМАЊА

Члан 3.
Средства буџета по основним наменама, из одговарајућих извора, утврђени су на следећи начин:
Екон.
ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА
клас.

Средства
Средства из Структура из
буџета
%
осталих
извора
3
4
5

1

2

400

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

410

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

449.772.352

411

Плате и додаци запослених

363.107.953

412

Социјални доприноси на терет послодавца

65.212.165

413

Накнаде у натури (превоз)

-

414

Социјална давања запосленима

5.359.693

415

Накнаде за запослене

10.985.552

416

Награде,бонуси и остали посебни расходи

5.106.989

420

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

593.074.106

421

Стални трошкови

199.461.840

422

Трошкови путовања

2.277.800

423

Услуге по уговору

121.957.446

424

Специјализоване услуге

67.223.400

425

Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)

136.621.096

426

Материјал

65.532.524

440

ОТПЛАТА КАМАТА

6.258.500

441

Отплата домаћих камата;

-

444

Пратећи трошкови задуживања

6.258.500

450

14,7%

451

СУБВЕНЦИЈЕ
379.675.105
Текуће субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
206.038.338

454

Субвенције приватним предузећима

173.636.767

6,7%

460
4631

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
Текући трансфери осталим нивоима власти

257.820.617

1.946.557.203

75,2%
17,4%
14,0%
2,5%
0,0%
0,2%
0,4%
0,2%
22,9%
7,7%
0,1%
4,7%
2,6%
5,3%
2,5%
0,2%
0,0%
0,2%

8,0%

10,0%

Укупна
јавна
средства
6

26.820.525 1.973.377.728
8.130.900

457.903.252

-

363.107.953

-

65.212.165

250.000

250.000

7.880.900

13.240.593

-

10.985.552

-

5.106.989

17.137.625 610.211.731
3.368.500

202.830.340

651.000

2.928.800

2.340.000

124.297.446

1.221.000

68.444.400

3.117.000

139.738.096

6.440.125

71.972.649

52.000

6.310.500

-

-

52.000

6.310.500

-

379.675.105

-

206.038.338

-

173.636.767

-

257.820.617

6,4%

400

164.510.381
4632

Капитални трансфери осталим нивоима власти

464

Дотације организацијама обавезног социјалног
осигурања
38.230.000

1,5%

465

Остале дотације и трансфери

2,0%

470

СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ

134.319.168

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

134.319.168

480

ОСТАЛИ РАСХОДИ

113.460.030

481

Дотације невладиним организацијама;

54.497.915

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали;

10.368.115

483

Новчане казне и пенали по решењу судова;
24.912.000
Накнада штете за повреде или штету нанету од
стране државних органа;
23.682.000
АДМИНИСТРАТИВНИ
ТРАНСФЕРИ
БУЏЕТА
12.177.325

485
490

3.596.000

51.484.236

49911 Стална резерва

2.479.773

49912 Текућа резерва

9.697.552

500

КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

642.442.797

510

ОСНОВНА СРЕДСТВА

627.142.797

511

Зграде и грађевински објекти;

567.185.584

512

Машине и опрема;

53.051.613

513

Остале некретнине и опрема;

1.995.000

515

Нематеријална имовина

4.910.600

520

ЗАЛИХЕ

-

523

Залихе робе за даљу продају

540

ПРИРОДНА ИМОВИНА

541

Земљиште;
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ

15.300.000
15.300.000
2.589.000.000

0,1%

5,2%
5,2%
4,4%
2,1%
0,4%
1,0%
0,9%
0,5%
0,1%
0,4%
24,8%
24,2%
21,9%
2,0%
0,1%
0,2%
0,0%
0,0%
0,6%
0,6%
100,0%

-

164.510.381

-

3.596.000

-

38.230.000

-

51.484.236

-

134.319.168

-

134.319.168

1.500.000

114.960.030

-

54.497.915

1.500.000

11.868.115

-

24.912.000

-

23.682.000

-

12.177.325

-

2.479.773

-

9.697.552

20.904.000 663.346.797
2.504.000

629.646.797

-

567.185.584

2.504.000

55.555.613

-

1.995.000

-

4.910.600

18.400.000 18.400.000
18.400.000 18.400.000
-

15.300.000

-

15.300.000

47.724.525 2.636.724.525

Члан 4.
Расходи и издци из члана 1.ове Одлуке користе се за следеће програме:
ОПШТИ ДЕО - ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА
Шифра
Сопств
Струк ени
и
Средства из
Укупна
т-ура
други
Програ Програмск Назив
буџета
средства
%
приход
м
а
и
активност/

Надлежан
орган/особа

401

Пројекат

1
1101

2

1101-0001

1101-0002

1101-0003
1101-0004
1102

1102-0001
1102-0002

1102-0003
1102-0004

1102-0007

1102-0008

1102-П1

1102-П2

1102-П3

3
Програм
Становање,
урбанизам
просторно
планирање

4

5

6

115.835.629

4,5%

0

2.135.000

0,1%

0

2.135.000

4.529.415

0,2%

0

4.529.415

44.240.000

1,7%

0

44.240.000

64.931.214

2,5%

0

64.931.214

1.
и

Просторно
и
урбанистичко
планирање
Спровођење
урбанистичких
и
просторних планова
Управљање
грађевинским
земљиштем
Стамбена подршка
Програм
2.
Комуналне
делатности

Управљање/одржава
ње
јавним
осветљењем
Одржавање
јавних
зелених површина
Одржавање чистоће
на површинама јавне
намене
Зоохигијена
Производња
и
дистрибуција
топлотне енергије
Управљање
и
снабдевање водом за
пиће
Пројекат:
Замена
јавне расвете са лед
расветом
Пројекат:
Прибављање
непокретностиземљишта
за
сахрањивање
Пројекат: Пројектно
техничка
документација
за
издавање
грађевинских дозвола
и
издавање

7

8
помоћник
градоначелни
ка
за
комуналну
115.835.629
област,
туризам
и
инфраструкту
ру

527.183.581

20,4%

0

помоћник
градоначелни
ка
за
комуналну
527.183.581
област,
туризам
и
инфраструкту
ру

39.625.000

1,5%

0

39.625.000

35.300.000

1,4%

0

35.300.000

54.000.000

2,1%

0

54.000.000

54.500.000

2,1%

0

54.500.000

90.000.000

3,5%

0

90.000.000

42.750.000

1,7%

0

42.750.000

65.912.141

2,5%

0

65.912.141

11.500.000

0,4%

0

11.500.000

480.000

0,0%

0

480.000
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1102-П4

1102-П5

1102-П6

1102-П7

1102-П8

1102-П9

1102-П10

1102-П11

1102-П12

1102-П13

локацијских услова
за
водоснабдевање
засеока „Девесел“ МЗ
Злот
Пројекат: Пројектно
техничка
документација
за
издавање
грађевинских дозвола
и извођење радова и
издавање
локацијских услова
за
водоснабдевање
МЗ Бучје
Пројекат:
Уређење
речних
корита
водотокова II реда
Пројекат: Пројектно
техничка
документација
за
издавање
грађевинских дозвола
и
издавање
локацијских услова
за
водоснабдевање
засеока
у
подручју:Нови
Злотски пут – ВКФ,
МЗ Брестовац и МЗ
Злот
Пројекат:
Израда
пројектно техничке
документације
реконструкције
атмосферске
канализације
у
ул.Мајданпечка
и
Чочетова у Бору
Пројекат: Изградња
водоводне
мреже
крак код ауто отпада
МЗ
ШарбановацТимок
Пројекат: Изградња
водовода
према
тунелу
МЗ
Шарбановац-Тимок
Пројекат: Изградња
водовода крак код
Несторовог
потока
МЗ Шарбановац
Пројекат: Изградња
водовода
МЗ
Горњане - I фаза
Пројекат: Одржавање
постојећег водовода
МЗ Бучје
Пројекат: Пројектно
техничка
документација
са

900.000

0,0%

0

900.000

1.543.440

0,1%

0

1.543.440

840.000

0,0%

0

840.000

500.000

0,0%

0

500.000

1.800.000

0,1%

0

1.800.000

2.640.000

0,1%

0

2.640.000

9.480.000

0,4%

0

9.480.000

12.000.000

0,5%

0

12.000.000

1.200.000

0,0%

0

1.200.000

4.200.000

0,2%

0

4.200.000
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1102-П14

1102-П15

1102-П16

1102-П17

1102-П18

1102-П19

1102-П20

1102-П21

1102-П22

изградњом водовода
и
набавком
хлоратора МЗ Танда
Пројекат: Изградња
водовода Гробљанска
улица МЗ Злот
Пројекат: Одржавање
топлотне мреже Дома
културе МЗ Оштрељ
Пројекат: Пројектно
техничка
документација
за
издавање
грађевинских дозвола
и
издавање
локацијских услова
за
водоснабдевање
засеока
„Преваље“
МЗ Злот
Пројекат:
Израда
пројектно техничке
документације
за
санацију цевовода на
делу III км код НИСа, код "Кристала" и
"Дрвозана"
Пројекат:
Израда
пројектно техничке
документације
водоснабдевања МЗ
"Горњане"
Пројекат:
Израда
пројектно техничке
документације
водоснабдевања
Гробљанска
улица
МЗ "Злот"
Пројекат: Пројектно
техничка
документација
водоснабдевања
у
улици
Марка
Орешковића
МЗ"Нови Центар"
Пројекат: Пројектно
техничка
документација
за
повезивање
домаћинстава
и
осталих објеката на
изведени
фекални
канализациони
систем МЗ Кривељ
Пројекат: Пројектно
техничка
документација
за
издавање
грађевинских дозвола
и извођење радова и
издавање

30.000.000

1,2%

0

30.000.000

1.200.000

0,0%

0

1.200.000

840.000

0,0%

0

840.000

265.000

0,0%

0

265.000

2.267.400

0,1%

0

2.267.400

255.000

0,0%

0

255.000

234.000

0,0%

0

234.000

378.000

0,0%

0

378.000

591.600

0,0%

0

591.600
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1102-П23

1102-П24

1102-П25
1501

1501-0001
1501-0002
1501-П1
1501-П2
1502

локацијских услова
за
водоснабдевање
МЗ Метовница
Пројекат:
Израда
идејног решења и
идејног
пројекта
санације
и
5.982.000
модернизације дела
водоводног система
на
територији
општине Бор
Пројекат:
Израда
пројектно техничке
документације
са 20.000.000
проширењем
јавне
расвете
Пројекат: Изградња
водоводне мреже МЗ 36.000.000
Метовница-I фаза
Програм
3.
Локални економски
развој

Унапређење
привредног
и
инвестиционог
амбијента
Мере
активне
политике запољавања
Пројекат:
Јавни
радови
Пројекат:
Стручна
пракса
Програм 4. Развој
туризма

1502-0002

1502-П1

0

5.982.000

0,8%

0

20.000.000

1,4%

0

36.000.000

25.088.338

1,0%

0

25.088.338

5.088.338

0,2%

0

5.088.338

5.000.000

0,2%

0

5.000.000

10.000.000

0,4%

0

10.000.000

5.000.000

0,2%

0

5.000.000

52.047.535

1502-0001

0,2%

Управљање развојем
48.651.835
туризма
Промоција
1.816.500
туристичке понуде
Пројекат: Пројектно
техничка
документација
са
снимањем
за
водоснабдевање
и
1.170.600
добијање
грађевинске дозволе
(насеље са друге
стране језера)
Борско језеро

2,0%

1.960.00
54.007.535
0

1,9%

1.160.00
49.811.835
0

0,1%

800.000

2.616.500

0,0%

0

1.170.600

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

помоћник
градоначелни
ка
за
комуналну
област,
туризам
и
инфраструкту
ру
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1502-П2
0101

0101-0001

0101-0002
0401

0401-0001

0401-0002

0401-0004
0401-0005
0701

0701-0002

0701-0004
0701-П1

Пројекат: Пројектно
техничка
документација
са
снимањем
и
добијањем
408.600
грађевинске дозволе
за
фекалну
канализацију
(део
насеља) - Борско
језеро
Програм
5.
Пољопривреда
и
рурални развој
25.000.000
Подршка
за
спровођење
пољопривредне
350.000
политике у локалној
заједници
Мере
подршке
24.650.000
руралном развоју
Програм
6.
Заштита
животне
средине

Управљање
заштитом
животне
средине
Праћење квалитета
елемената животне
средине
Управљање отпадним
водама
Управљање
комуналним отпадом
Програм
7.
Организација
саобраћаја
и
саобраћајна
инфраструктура

0,0%

0

408.600

1,0%

0

25.000.000

0,0%

0

350.000

1,0%

0

24.650.000

члан
Градског већа
задужен
за
област
пољопривреде

помоћник
градоначелни
ка
за
комуналну
област,
туризам
и
инфраструкту
ру

94.503.088

3,7%

0

94.503.088

1.780.000

0,1%

0

1.780.000

14.000.000

0,5%

0

14.000.000

63.273.088

2,4%

0

63.273.088

15.450.000

0,6%

0

15.450.000

18,5%

0

помоћник
градоначелни
ка
за
комуналну
478.507.467
област,
туризам
и
инфраструкту
ру

11,3%

0

292.311.000

6,7%

0

173.636.767

0,1%

0

2.482.000

478.507.467

Управљање
и
одржавање
292.311.000
саобраћајне
инфраструктуре
Јавни
градски
и
приградски
превоз 173.636.767
путника
Пројекат:
ЈП
"Дирекција
за
2.482.000
изградњу Бора" у
ликвидацији
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0701-П2

0701-П3

0701-П4

0701-П5

0701-П6

0701-П7

0701-П8

0701-П9

2001

2001-0001

Пројекат:
Унапређење
безбедности
саобраћаја у 2019.
години
Пројекат: Пројектно
техничка
документација
са
постављањем
вертикалне
сигнализације Нови
злотски пут
Пројекат: Пројектно
техничка
документација
за
изградњу пута Доња
Бела Река - Појате
Пројекат:
Oдржавање парка за
децу
код
Дома
културе у Бору
Пројекат: Пројектно
техничка
документација
за
санацију и санација
моста на Рукјавици
ка брдском реону МЗ
Слатина
Пројекат:
Постављање
хоризонталних
препрека
за
успоравање
саобраћаја у МЗ
Слатини,
МЗ
Брестовцу
и
МЗ
Злоту
Пројекат: Пројектно
техничка
документација
за
санацију и санација
моста на Бигрени
према
Чујкином
потоку МЗ Доња
Бела Река
Пројекат: Пројектно
техничка
документација
за
санацију и санација
моста МЗ Танда
Програм
8.
Предшколско
васпитање
и
образовање
Функционисање
предшколских
установа

1.870.000

0,1%

0

1.870.000

1.000.000

0,0%

0

1.000.000

539.000

0,0%

0

539.000

3.668.700

0,1%

0

3.668.700

1.000.000

0,0%

0

1.000.000

1.000.000

0,0%

0

1.000.000

600.000

0,0%

0

600.000

400.000

0,0%

0

400.000

216.571.940

8,4%

члан
Градског већа
13.022.0
229.593.940 задужен
за
00
област
образовања

212.822.920

8,2%

13.022.0
225.844.920
00

407

2001-П1

2001-П2

2001-П3

2002

2002-0001
2002-П1

2002-П2

2002-П3

2002-П4

2002-П5

2002-П6

Пројекат:
Израда
пројектне
документације
електроинсталација у
вртићу "Бошко Буха"
Предшколска
установа Бамби
Пројекат:
Реконструкција
секундарне
топловодне
мреже
Предшколске
установе "Бамби" -обданиште Бамби, са
пројектно техничком
документацијом
Пројекат:
Израда
пројекта изведеног
стања за легализацију
вртића "Црвенкапа"
Програм
9.
Основно
образовање
и
васпитање
Функционисање
основних школа
Пројекат:
Текуће
одржавање
просторија у делу
спортских објеката
ОШ
"Душан
Радовић"
Пројекат: Пројектно
техничка
документација
са
радовима
на
реконструкцији крова
ОШ "Ђура Јакшић"
Кривељ,
подручно
одељење у Горњану
Пројекат:
Текуће
одржавање
просторија у делу
спортских објеката
ОШ
"Душан
Радовић"
Пројекат: Набавка и
уградња котла ОШ
"Душан
Радовић",
подручно одељење
Лука
Пројекат:
Текуће
одржавање
подова
ОШ Ђура Јакшић
Велики
Кривељ,
подручно одељење
Бучје
Пројекат:
Текуће
одржавање
платоа

300.000

0,0%

0

300.000

3.229.020

0,1%

0

3.229.020

220.000

0,0%

0

220.000

109.860.348

4,2%

0

члан
Градског већа
109.860.348 задужен
за
област
образовања

102.641.272

4,0%

0

102.641.272

1.750.000

0,1%

0

1.750.000

2.000.000

0,1%

0

2.000.000

715.080

0,0%

0

715.080

200.000

0,0%

0

200.000

1.008.780

0,0%

0

1.008.780

1.545.216

0,1%

0

1.545.216
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испред школе ОШ
Ђура Јакшић Велики
Кривељ,
подручно
одељење Бучје
Програм 10. Средње
образовање
и
47.998.712
васпитање

2003

2003-0001
2003-П1

0901

0901-0001
0901-0003

0901-0004

0901-0005
0901-0006
1801

1801-0001
1801-0002
1801-0003

1801-П1

Функционисање
46.807.112
средњих школа
Пројекат:
Текуће
одржавање подова у
1.191.600
Економскотрговинској школи
Програм
11.
Социјална и дечја
заштита

Једнократне помоћи
и
други
облици
помоћи
Дневне услуге у
заједници
Саветодавнотерапијске
и
социјалноедукативне услуге
Подршка реализацији
програма
Црвеног
крста
Подршка деци и
породицама са децом
Програм
12.
Здравствена
заштита

1,9%

0

47.998.712

1,8%

0

46.807.112

0,0%

0

1.191.600

члан Грдског
већа задужен
за
област
образовања

152.458.061

5,9%

0

члан
Градског већа
задужен
за
област
152.458.061
социјалне
заштите
и
друштвене
бриге о деци

75.148.693

2,9%

0

75.148.693

250.000

0,0%

0

250.000

16.934.368

0,7%

0

16.934.368

425.000

0,0%

0

425.000

59.700.000

2,3%

0

59.700.000

44.154.800

Функционисање
установа примарне 2.400.000
здравствене заштите
Мртвозорство
626.000
Спровођење
активности
из
области друштвене 16.530.000
бриге
за
јавно
здравље
Пројекат:
Израда
пројектно техничке
документације
за
санацију,
24.598.800
реконструкцију
и
адаптацију
целокупног објекта
Опште болнице Бор

1,7%

0

44.154.800

0,1%

0

2.400.000

0,0%

0

626.000

0,6%

0

16.530.000

1,0%

0

24.598.800

помоћник
градоначелни
ка за област
здравства
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Програм 13. Развој
културе
и
информисања

1201

1201-0001

1201-0002

1201-0003

1201-0004
1201-П1

1301

1301-0001

1301-0004

1301-0005
1301-П1

1301-П2

Функционисање
локалних
установа
културе
Јачање
културне
продукције
и
уметничког
стваралаштва
Унапређење система
очувања
и
представљања
културно-историјског
наслеђа
Остваривање
и
унапређивање јавног
интереса у области
јавног информисања
Пројекат:
Tекуће
одржавање
двонаменске
сале
Дома културе МЗ
Метовница
Програм 14. Развој
спорта и омладине

Подршка локалним
спортским
организацијама,
удружењима
и
савезима
Функционисање
локалних спортских
установа
Спровођење
омладинске политике
Пројекат: Пројектно
техничка
документација
за
реконструкцију
непокретности
на
потесу "Селиште" са
трошковима
функционисања
Пројекат:
Јавна
установа Спортски
центар у ликвидацији

115.534.102

4,5%

696.625

члан
Градског већа
задужен
за
116.230.727
област
културе
и
информисања

81.423.996

3,1%

228.000

81.651.996

18.366.000

0,7%

385.750

18.751.750

2.044.106

0,1%

82.875

2.126.981

11.950.000

0,5%

0

11.950.000

1.750.000

0,1%

0

1.750.000

177.484.490

6,9%

члан
Градског већа
задужен
за
област
омладине
и
32.045.9
209.530.390 пројекте
и
00
члан
Општинског
већа задужен
за
област
спорта

45.000.000

1,7%

0

124.916.490

4,8%

32.045.9
156.962.390
00

2.760.000

0,1%

0

2.760.000

3.608.000

0,1%

0

3.608.000

1.200.000

0,0%

0

1.200.000

45.000.000

410

0602

0602-0001
0602-0002
0602-0004
0602-0007
0602-0009
0602-0010
0602-0014
2101

2101-0001
2101-0002
2101-0003
0501

Програм 15. Опште
услуге
локалне
самоуправе
Функционисање
локалне самоуправе и
градских општина
Функционисање
месних заједница
Општинско/градско
правобранилаштво
Функционисање
националних савета
националних мањина
Текућа
буџетска
резерва
Стална
буџетска
резерва
Управљање
у
ванредним
ситуацијама
Програм
16.
Политички систем
локалне самоуправе

320.137.711

12,4%

0

заменик
320.137.711 градоначелни
ка

280.413.777

10,8%

0

280.413.777

14.749.503

0,6%

0

14.749.503

6.152.106

0,2%

0

6.152.106

1.250.000

0,0%

0

1.250.000

9.697.552

0,4%

0

9.697.552

2.479.773

0,1%

0

2.479.773

5.395.000

0,2%

0

5.395.000

50.106.583

1,9%

0

50.106.583

0,6%

0

14.319.283

0

32.595.057

0

3.192.243

Функционисање
скупштине
14.319.283
Функционисање
извршних органа
32.595.057
Подршка
раду
извршних
органа
власти и скупштине 3.192.243
Програм
17.
Енергетска
ефикасност
36.527.615

0501-П1

0501-П2

0501-П3

Пројекат:
Унапређење
енергетске
ефикасности - Замена
11.092.541
столарије
на
обданишту "Бамби" Предшколска
установа Бамби
Пројекат:
Унапређење
енергетске
8.074.080
ефикасности - Текуће
одржавање
фасаде
ОШ "Вук Караџић"
Пројекат:
Унапређење
енергетске
1.678.026
ефикасности
Инвестиционо
одржавање
крова

0,1%

1,4%

0

36.527.615

0,4%

0

11.092.541

0,3%

0

8.074.080

0,1%

0

1.678.026

заменик
градоначелни
ка

помоћник
градоначелни
ка
за
комуналну
област,
туризам
и
инфраструкту
ру

411

0501-П4

0501-П5

Дома
културе
просторије
Музеја
рударства
и
металургије
Пројекат:
Унапређење
енергетске
13.862.748
0,5%
ефикасности - Замена
спољне
столарије
ОШ "3.октобар"
Пројекат:
Унапређење
енергетске
ефикасности
Инвестиционо
1.820.220
0,1%
одржавање крова ОШ
"Вук
Караџић",
подручно одељење у
Слатини
УКУПНИ
ПРОГРАМСКИ
2.589.000.000 100,0%
ЈАВНИ РАСХОДИ

0

13.862.748

0

1.820.220

47.724.5 2.636.724.5
25
25

Члан 5.
Буџет града Бора за 2019.годину састоји се од:
* прихода и примања буџета града Бора за 2019.годину, која се састоје од текућих прихода из класе 7, у
износу од 2.466.272.622 динара и примања од продаје нефинансијске имовине класе 8 у износу од 13.500.000
динара.
* расхода и издатака буџета града Бора за 2019.годину, који се састоје од текућих расхода из класе 4 у износу
од 1.946.557.203 динара и капиталних издатака из класе 5 у износу 642.442.797 динара.
* буџетског дефицита у износу од 109.227.378 динара.
Буџетски дефицит финансираће се из пренетих неутрошених средстава из претходних година.
Члан 6
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2019, 2020. и 2021. годину у складу са Стратегијом
развоја града Бора за период 2010 – 2020. година, исказују се у следећем прегледу:

Програм/
програмс
Екон.кл Ред.
ка
Опис
ас.
број
активнос
т

1

2

3

2019
4

2020
5

2021
6

КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ

642.442.797

65.912.140

-

75.761.214

-

-

1.794.736

-

-

ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

1101

Пројектно техничка
уређивање земљишта
1101-0003 511

Износ у динарима

РАЗВОЈ

документација

1

И
за

Година почетка финансирања пројекта:
2.018

412

Година завршетка финансирања пројекта:
2.019
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

2

Уређење грађевинског земљишта
Година почетка финансирања пројекта:

2.705.264

-

-

-

-

-

-

2.018
Година завршетка финансирања пројекта:
2.019
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

3

1101-0003 511

4

Израда пројектно техничке докиментације
за уређење простора: Уређење парка код
Студентског дома
690.000
Година почетка финансирања пројекта:
2.018
Година завршетка финансирања пројекта:
2.019
Укупна вредност пројекта:
690.000
Извори финансирања:
- из текућих прихода
690.000
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора
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:
2.018
Година завршетка финансирања пројекта:
2.019
Укупна вредност пројекта:
2.000.000
Извори финансирања:
- из текућих прихода
2.000.000
- из кредита

413

1101-0003 541

5

- из буџета Републике Србије
- из осталих извора
Експропријација потребног земљишта и
набавка потребног земљишта (могућност
откупа земљишта за индустријску зону и
остало)
5.000.000
Година почетка финансирања пројекта:

2.019

Година завршетка финансирања пројекта:

2.019

Укупна вредност пројекта:

5.000.000

-

-

-

-

65.912.140

-

65.912.140

-

Извори финансирања:

1101-0004 511

6

5.000.000

Набавка стамбених јединица

63.571.214

Година почетка финансирања пројекта:

2.018

Година завршетка финансирања пројекта:

2.018

Укупна вредност пројекта:
Извори финансирања:

63.571.214

- из текућих прихода
- из кредита
- из буџета Републике Србије

63.571.214

- из осталих извора
ПРОГРАМ
2:
ДЕЛАТНОСТИ

1102

1102-П1

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

511

1

КОМУНАЛНЕ
205.565.141

Пројекат: Замена јавне расвете са лед
расветом
65.912.141
Година почетка финансирања пројекта:

2.018

Година завршетка финансирања пројекта:

2.020

Укупна вредност пројекта:
Извори финансирања:

197.736.422

- из текућих прихода

65.912.141

65.912.140

10.000.000

-

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

1102-П2

541

2

Пројекат: Прибављање непокретностиземљишта за сахрањивање
Година почетка финансирања пројекта:

-

2.019

414

Година завршетка финансирања пројекта:

2.019

Укупна вредност пројекта:
Извори финансирања:
- из текућих прихода

10.000.000

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

1102-П3

511

3

Пројекат:
Пројектно
техничка
документација за издавање грађевинских
дозвола и издавање локацијских услова за
водоснабдевање засеока „Девесел“ МЗ Злот 480.000
Година почетка финансирања пројекта:

2.019

Година завршетка финансирања пројекта:

2.019

Укупна вредност пројекта:

480.000

-

-

-

-

-

-

Извори финансирања:
- из текућих прихода
- из кредита

480.000

- из буџета Републике Србије
- из осталих извора

1102-П4

511

4

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:

2.019

Година завршетка финансирања пројекта:

2.019

Укупна вредност пројекта:

900.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода
- из кредита

900.000

- из буџета Републике Србије
- из осталих извора

1102-П6

511

5

Пројекат:
Пројектно
техничка
документација за издавање грађевинских
дозвола и издавање локацијских услова за
водоснабдевање засеока у подручју:Нови
Злотски пут – ВКФ, МЗ Брестовац и МЗ
Злот
840.000
Година почетка финансирања пројекта:

2.019

Година завршетка финансирања пројекта:
Укупна вредност пројекта:

2.019

415

840.000
Извори финансирања:
- из текућих прихода
- из кредита

840.000

- из буџета Републике Србије

1102-П7

511

6

- из осталих извора
Пројекат: Израда пројектно техничке
документације реконструкције атмосферске
канализације у ул.Мајданпечка и Чочетова
у Бору
500.000
Година почетка финансирања пројекта:

2.019

Година завршетка финансирања пројекта:

2.019

Укупна вредност пројекта:

500.000

-

-

-

-

-

-

Извори финансирања:
- из текућих прихода
- из кредита

500.000

- из буџета Републике Србије
- из осталих извора

1102-П8

511

7

Пројекат: Изградња водоводне мреже крак
код ауто отпада МЗ Шарбановац-Тимок
1.800.000
Година почетка финансирања пројекта:

2.019

Година завршетка финансирања пројекта:

2.019

Укупна вредност пројекта:

1.800.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода
- из кредита

1.800.000

- из буџета Републике Србије
- из осталих извора

1102-П9

511

8

Пројекат: Изградња водовода према тунелу
МЗ Шарбановац-Тимок
2.640.000
Година почетка финансирања пројекта:

2.019

Година завршетка финансирања пројекта:

2.019

Укупна вредност пројекта:

2.640.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода
- из кредита

2.640.000

- из буџета Републике Србије
- из осталих извора

416

1102-П10

511

9

Пројекат: Изградња водовода крак код
Несторовог потока МЗ Шарбановац
9.480.000
Година почетка финансирања пројекта:

2.019

Година завршетка финансирања пројекта:

2.019

Укупна вредност пројекта:

9.480.000

-

-

-

-

-

-

-

-

Извори финансирања:
- из текућих прихода
- из кредита

9.480.000

- из буџета Републике Србије

1102-П11

511

10

- из осталих извора
Пројекат: Изградња водовода МЗ Горњане
- I фаза
12.000.000
Година почетка финансирања пројекта:

2.019

Година завршетка финансирања пројекта:

2.019

Укупна вредност пројекта:

12.000.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода
- из кредита

12.000.000

- из буџета Републике Србије

1102-П13

511

11

- из осталих извора
Пројекат:
Пројектно
техничка
документација са изградњом водовода и
набавком хлоратора МЗ Танда
4.200.000
Година почетка финансирања пројекта:

2.019

Година завршетка финансирања пројекта:

2.019

Укупна вредност пројекта:

4.200.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода
- из кредита

4.200.000

- из буџета Републике Србије
- из осталих извора
1102-П14

511

12

Пројекат: Изградња водовода Гробљанска
улица МЗ Злот
30.000.000
Година почетка финансирања пројекта:

2.019

Година завршетка финансирања пројекта:

2.019

Укупна вредност пројекта:

30.000.000

Извори финансирања:

417

- из текућих прихода
- из кредита

30.000.000

- из буџета Републике Србије
- из осталих извора

1102-П16

511

13

Пројекат:
Пројектно
техничка
документација за издавање грађевинских
дозвола и издавање локацијских услова за
водоснабдевање засеока „Преваље“ МЗ Злот 840.000
Година почетка финансирања пројекта:

2.019

Година завршетка финансирања пројекта:

2.019

Укупна вредност пројекта:

840.000

-

-

-

-

-

-

Извори финансирања:
- из текућих прихода
- из кредита

840.000

- из буџета Републике Србије

1102-П17

511

14

- из осталих извора
Пројекат: Израда пројектно техничке
документације за санацију цевовода на делу
III км код НИС-а, код "Кристала" и
"Дрвозана"
265.000
Година почетка финансирања пројекта:

2.018

Година завршетка финансирања пројекта:

2.019

Укупна вредност пројекта:

265.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода
- из кредита

265.000

- из буџета Републике Србије
- из осталих извора

1102-П18

511

15

Пројекат: Израда пројектно техничке
документације
водоснабдевања
МЗ
"Горњане"
2.267.400
Година почетка финансирања пројекта:

2.018

Година завршетка финансирања пројекта:

2.019

Укупна вредност пројекта:

2.267.400

Извори финансирања:
- из текућих прихода
- из кредита

2.267.400

- из буџета Републике Србије
- из осталих извора

418

1102-П19

511

16

Пројекат: Израда пројектно техничке
документације водоснабдевања Гробљанска
улица МЗ "Злот"
255.000
Година почетка финансирања пројекта:

2.018

Година завршетка финансирања пројекта:

2.019

Укупна вредност пројекта:

255.000

-

-

-

-

-

-

-

-

Извори финансирања:
- из текућих прихода
- из кредита

255.000

- из буџета Републике Србије
- из осталих извора

1102-П20

511

17

Пројекат:
Пројектно
техничка
документација водоснабдевања у улици
Марка Орешковића МЗ"Нови Центар"
234.000
Година почетка финансирања пројекта:

2.018

Година завршетка финансирања пројекта:

2.019

Укупна вредност пројекта:

234.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода
- из кредита

234.000

- из буџета Републике Србије

1102-П21

511

18

- из осталих извора
Пројекат:
Пројектно
техничка
документација за повезивање домаћинстава
и осталих објеката на изведени фекални
канализациони систем МЗ Кривељ
378.000
Година почетка финансирања пројекта:

2.018

Година завршетка финансирања пројекта:

2.019

Укупна вредност пројекта:

378.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода
- из кредита

378.000

- из буџета Републике Србије
- из осталих извора

1102-П22

511

19

Пројекат:
Пројектно
техничка
документација за издавање грађевинских
дозвола и извођење радова и издавање
локацијских услова за водоснабдевање МЗ
Метовница
591.600
Година почетка финансирања пројекта:

2.018

419

Година завршетка финансирања пројекта:

2.019

Укупна вредност пројекта:

591.600

Извори финансирања:
- из текућих прихода
- из кредита

591.600

- из буџета Републике Србије

1102-П23

511

20

- из осталих извора
Пројекат: Израда идејног решења и идејног
пројекта санације и модернизације дела
водоводног система на територији општине
Бор
5.982.000
Година почетка финансирања пројекта:

2.018

Година завршетка финансирања пројекта:

2.019

Укупна вредност пројекта:

5.982.000

-

-

-

-

-

-

Извори финансирања:
- из текућих прихода
- из кредита

5.982.000

- из буџета Републике Србије
- из осталих извора

1102-П24

511

21

Пројекат: Израда
документације са
расвете

пројектно техничке
проширењем јавне
20.000.000

Година почетка финансирања пројекта:

2.019

Година завршетка финансирања пројекта:

2.019

Укупна вредност пројекта:

20.000.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода
- из кредита

20.000.000

- из буџета Републике Србије
- из осталих извора

1102-П25

511

22

Пројекат: Изградња водоводне мреже МЗ
Метовница-I фаза
36.000.000
Година почетка финансирања пројекта:

2.019

Година завршетка финансирања пројекта:

2.019

Укупна вредност пројекта:

36.000.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода

36.000.000

420

- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора
ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА

1502

1502-0001 512

1

Машине
и
организација

опрема

-

1.609.200

-

-

30.000

-

-

-

-

-

-

Туристичка

Година почетка финансирања пројекта:

2.019

Година завршетка финансирања пројекта:

2.019

Укупна вредност пројекта:
Извори финансирања:
- из текућих прихода

30.000

- из кредита

1502-П1

511

2

- из буџета Републике Србије
- из осталих извора
Пројекат:
Пројектно
техничка
документација
са
снимањем
за
водоснабдевање и добијање грађевинске
дозволе (насеље са друге стране језера) Борско језеро
1.170.600
Година почетка финансирања пројекта:

2.019

Година завршетка финансирања пројекта:

2.019

Укупна вредност пројекта:

1.170.600

Извори финансирања:
- из текућих прихода
- из кредита

1.170.600

- из буџета Републике Србије
- из осталих извора

1502-П2

511

3

Пројекат:
Пројектно
техничка
документација са снимањем и добијањем
грађевинске
дозволе
за
фекалну
канализацију (део насеља) - Борско језеро
408.600
Година почетка финансирања пројекта:

2.018

Година завршетка финансирања пројекта:

2.019

Укупна вредност пројекта:

408.600

Извори финансирања:
- из текућих прихода
- из кредита

408.600

- из буџета Републике Србије
- из осталих извора

421

0401

ПРОГРАМ
СРЕДИНЕ

0401-0002 511

Израда пријектно техничке документације
постројења за пречишћавање пијаће воде на
Злотским и Сурдупским извориштима
4.800.000

1

6:

ЗАШТИТА

ЖИВОТНЕ
63.073.088

Година почетка финансирања пројекта:

2.019

Година завршетка финансирања пројекта:

2.019

Укупна вредност пројекта:

4.800.000

-

-

-

-

-

-

-

-

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

0401-0004 511

2

4.800.000

Израда " Елабората о ресурсима и
резервама подземних вода
изворишта
Мрљиш"
Израда
пројекта
хидрогеолошких
истраживања изворишта Мрљиш
1.790.000
Година почетка финансирања пројекта:

2.019

Година завршетка финансирања пројекта:

2.019

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

0401-0004 511

3

1.790.000

Израда пројектно-техничке документације
за колектор и постројење за пречишћавање
отпадних вода у сливу борске реке
22.680.000
Година почетка финансирања пројекта:

2.018

Година завршетка финансирања пројекта:

2.019

Укупна вредност пројекта:

22.680.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода
- из кредита

14.904.000

- из буџета Републике Србије
- из осталих извора

7.776.000

422

0401-0004 512

4

Опрема за пречишћавање отпадних вода
(биротор) за Металург
33.803.088
Година почетка финансирања пројекта:

2.018

Година завршетка финансирања пројекта:

2.019

Укупна вредност пројекта:

33.803.088

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Извори финансирања:
- из текућих прихода
33.803.088
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора
ПРОГРАМ
7
ОРГАНИЗАЦИЈА
САОБРАЋАЈА
И
САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА
210.936.700

1701

Инвестиционо одржавање улица у граду
1701-0002 511

1

100.000.000
Година почетка финансирања пројекта:

2.019

Година завршетка финансирања пројекта:

2.019

Укупна вредност пројекта:

100.000.000

Извори финансирања:

1701-0002 511

2

- из текућих прихода
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из донација
- из осталих извора

100.000.000

Инвестиционо одржавање путева по селима

100.000.000

Година почетка финансирања пројекта:

2.019

Година завршетка финансирања пројекта:

2.019

Укупна вредност пројекта:

100.000.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из донација
- из осталих извора

1701-0002 511

3

100.000.000

Пројектно техничка документација за
санацију клизишта на путу ШарбановацШарбановац Тимок
259.000
Година почетка финансирања пројекта:

2.018

Година завршетка финансирања пројекта:

2.019

423

Укупна вредност пројекта:

259.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из донација
- из осталих извора

1701-0002 511

4

259.000

Радови на побољшању живота особа са
инвалидитетом са пројектно техничком
документацијом
1.000.000
Година почетка финансирања пројекта:

2.019

Година завршетка финансирања пројекта:

2.019

Укупна вредност пројекта:

1.000.000

-

-

-

-

-

-

Извори финансирања:

1701-0002 541

5

- из текућих прихода
1.000.000
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из донација
- из осталих извора
Експропријација земљишта за потребе
саобраћајне инфраструктуре, по пресудама,
извршним
решењима,
споразумима...
Асфалтирање улица и путева по селима
300.000
Година почетка финансирања пројекта:

2.019

Година завршетка финансирања пројекта:

2.019

Укупна вредност пројекта:

300.000

Извори финансирања:

1701-П2

512

6

- из текућих прихода
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из донација
- из осталих извора

300.000

Опремање саобраћаја

1.170.000

Година почетка финансирања пројекта:

2.019

Година завршетка финансирања пројекта:

2.019

Укупна вредност пројекта:

1.170.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода
- из кредита
- из буџета Републике Србије

1.170.000

424

- из осталих извора

1701-П3

511

7

Пројекат:
Пројектно
техничка
документација са постављањем вертикалне
сигнализације Нови злотски пут
1.000.000
Година почетка финансирања пројекта:

2.019

Година завршетка финансирања пројекта:

2.019

Укупна вредност пројекта:

1.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

Извори финансирања:

1701-П4

511

8

- из текућих прихода
1.000.000
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора
Пројекат:
Пројектно
техничка
документација за изградњу пута Доња Бела
Река - Појате
539.000
Година почетка финансирања пројекта:

2.019

Година завршетка финансирања пројекта:

2.019

Укупна вредност пројекта:

539.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора
1701-П5

511

9

539.000

Пројекат: Oдржавање парка за децу код
Дома културе у Бору
3.668.700
Година почетка финансирања пројекта:

2.018

Година завршетка финансирања пројекта:

2.019

Укупна вредност пројекта:

3.668.700

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

1701-П6

511

10

3.668.700

Пројекат:
Пројектно
техничка
документација за санацију и санација моста
на Рукјавици ка брдском реону МЗ Слатина 1.000.000
Година почетка финансирања пројекта:

2.019

Година завршетка финансирања пројекта:

2.019

Укупна вредност пројекта:

1.000.000

425

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

1701-П7

511

11

1.000.000

Пројекат:
Постављање хоризонталних
препрека за успоравање саобраћаја у МЗ
Слатини, МЗ Брестовцу и МЗ Злоту
1.000.000
Година почетка финансирања пројекта:

2.019

Година завршетка финансирања пројекта:

2.019

Укупна вредност пројекта:

1.000.000

-

-

-

-

-

-

Извори финансирања:

1701-П8

511

12

- из текућих прихода
1.000.000
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора
Пројекат:
Пројектно
техничка
документација за санацију и санација моста
на Бигрени према Чујкином потоку МЗ
Доња Бела Река
600.000
Година почетка финансирања пројекта:

2.019

Година завршетка финансирања пројекта:

2.019

Укупна вредност пројекта:

600.000

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

1701-П9

511

13

600.000

Пројекат:
Пројектно
техничка
документација за санацију и санација моста
МЗ Танда
400.000
Година почетка финансирања пројекта:

2.019

Година завршетка финансирања пројекта:

2.019

Укупна вредност пројекта:

400.000

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

400.000

426

2001

2001-0001 512

1

ПРОГРАМ
8
ПРЕДШКОЛСКО
ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
9.937.020

-

-

Машине и опрема - Предшколска установа
"Бамби"
6.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

Година почетка финансирања пројекта:

2.019

Година завршетка финансирања пројекта:

2.019

Укупна вредност пројекта:

6.000.000

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

2001-0001 515

2

6.000.000

Нематеријална имовина - Предшколска
установа "Бамби"
188.000
Година почетка финансирања пројекта:

2.019

Година завршетка финансирања пројекта:

2.019

Укупна вредност пројекта:

188.000

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

2001-П1

511

3

188.000

Пројекат: Израда пројектне документације
електроинсталација у вртићу "Бошко Буха"
- Предшколска установа Бамби
300.000
Година почетка финансирања пројекта:

2.019

Година завршетка финансирања пројекта:

2.019

Укупна вредност пројекта:

300.000

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

2001-П2

511

4

300.000

Пројекат:
Реконструкција секундарне
топловодне мреже Предшколске установе
"Бамби" --обданиште Бамби, са пројектно
техничком документацијом
3.229.020
Година почетка финансирања пројекта:

427

2.019
Година завршетка финансирања пројекта:

2.019

Укупна вредност пројекта:

3.229.020

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

2001-П3

511

5

3.229.020

Пројекат: Израда пројекта изведеног стања
за легализацију вртића "Црвенкапа"
220.000
Година почетка финансирања пројекта:

2.018

Година завршетка финансирања пројекта:

2.019

Укупна вредност пројекта:

220.000

-

-

-

-

-

-

-

-

Извори финансирања:

2002

2002-П2

511

1

- из текућих прихода
220.000
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора
ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И
ВАСПИТАЊЕ
2.200.000
Пројекат:
Пројектно
техничка
документација
са
радовима
на
реконструкцији крова ОШ "Ђура Јакшић"
Кривељ, подручно одељење у Горњану
2.000.000
Година почетка финансирања пројекта:

2.019

Година завршетка финансирања пројекта:

2.019

Укупна вредност пројекта:

2.000.000

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

2002-П4

512

2

2.000.000

Пројекат: Набавка и уградња котла ОШ
"Душан Радовић", подручно одељење Лука 200.000
Година почетка финансирања пројекта:

2.019

Година завршетка финансирања пројекта:

2.019

Укупна вредност пројекта:

200.000

428

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

200.000

ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

1801

-

-

-

-

1201

- из текућих прихода
24.598.800
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И
ИНФОРМИСАЊА
3.622.100

-

-

1201-0001 512

Машине и опрема - Култура (Народна
библиотека, Музеј рударства и металургије
и Установа Центар за културу)
1.267.500

-

-

-

-

1801-П1

511

1

24.598.800
Пројекат: Израда пројектно техничке
документације за санацију, реконструкцију
и адаптацију целокупног објекта Опште
болнице Бор
24.598.800
Година почетка финансирања пројекта:

2.018

Година завршетка финансирања пројекта:

2.019

Укупна вредност пројекта:

24.598.800

Извори финансирања:

1

Година почетка финансирања пројекта:

2.019

Година завршетка финансирања пројекта:

2.019

Укупна вредност пројекта:

1.267.500

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

1201-0001 515

2

1.267.500

Нематеријална имовина - Култура (Народна
библиотека, Музеј рударства и металургије
и Установа Центар за културу)
2.354.600
Година почетка финансирања пројекта:

2.019

Година завршетка финансирања пројекта:

2.019

Укупна вредност пројекта:

2.354.600

Извори финансирања:
- из текућих прихода

2.354.600

429

- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора
ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ
ОМЛАДИНЕ

1301

1301-0004 512

1

СПОРТА

И
5.580.000

-

-

Машине и опрема - Установа Спортски
центар
2.160.000

-

-

-

-

11.940.025

-

-

Машине и опрема - Градска управа

6.098.000

-

-

Година почетка финансирања пројекта:

2.019

Година завршетка финансирања пројекта:

2.019

Укупна вредност пројекта:

6.098.000

Година почетка финансирања пројекта:

2.019

Година завршетка финансирања пројекта:

2.019

Укупна вредност пројекта:

2.160.000

Извори финансирања:

1301-П1

511

2

- из текућих прихода
2.160.000
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора
Пројекат:
Пројектно
техничка
документација
за
реконструкцију
непокретности на потесу "Селиште" са
трошковима функционисања
3.420.000
Година почетка финансирања пројекта:

2.019

Година завршетка финансирања пројекта:

2.019

Укупна вредност пројекта:

3.420.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора
ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

0602
0602-0001 512

1

3.420.000

УСЛУГЕ

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

6.098.000

430

0602-0001 515

2

Нематеријална имовина - Градска управа

2.368.000

Година почетка финансирања пројекта:

2.019

Година завршетка финансирања пројекта:

2.019

Укупна вредност пројекта:

2.368.000

-

-

-

-

-

-

-

-

Извори финансирања:

0602-0002 512

3

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

2.368.000

Машине и опрема - Месне заједнице

1.339.025

Година почетка финансирања пројекта:

2.019

Година завршетка финансирања пројекта:

2.019

Укупна вредност пројекта:

1.339.025

Извори финансирања:
- из текућих прихода
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора
0602-0004 512

4

1.339.025

Машине и опрема - Правобранилаштво
града
140.000
Година почетка финансирања пројекта:

2.019

Година завршетка финансирања пројекта:

2.019

Укупна вредност пројекта:

140.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора
0602-0014 513

5

Остале некретнине
ситуације

и

140.000

опрема-ванредне
1.995.000

Година почетка финансирања пројекта:

2.019

Година завршетка финансирања пројекта:

2.019

Укупна вредност пројекта:

1.995.000

Извори финансирања:
- из текућих прихода

1.995.000

431

- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора
ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
844.000

-

-

Машине и опрема - Скупштине града
(Функционисање Скупштине)
144.000

-

-

-

-

-

-

501

- из текућих прихода
100.000
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора
ПРОГРАМ
17
ЕНЕРГЕТСКА
ЕФИКАСНОСТ
26.775.509

-

-

0501-П1

Пројекат:
Унапређење
енергетске
ефикасности - Замена столарије на
обданишту
"Бамби"
Предшколска 11.092.541

-

-

2101
2101-0001 512

1

Година почетка финансирања пројекта:

2.019

Година завршетка финансирања пројекта:

2.019

Укупна вредност пројекта:

144.000

Извори финансирања:

2101-0002 512

2

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

144.000

Машине и опрема - Градоначелник

600.000

Година почетка финансирања пројекта:

2.019

Година завршетка финансирања пројекта:

2.019

Укупна вредност пројекта:

600.000

Извори финансирања:

2101-0003 512

3

- из текућих прихода
600.000
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора
Машине и опрема - Скупштина општине
(Подршка раду извршних органа власти и
скупштине)
100.000
Година почетка финансирања пројекта:

2.019

Година завршетка финансирања пројекта:

2.019

Укупна вредност пројекта:

100.000

Извори финансирања:

511

1

432

установа Бамби

Година почетка финансирања пројекта:

2.019

Година завршетка финансирања пројекта:

2.019

Укупна вредност пројекта:

11.092.541

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

0501-П4

511

2

11.092.541

Пројекат:
Унапређење енергетске
ефикасности - Замена спољне столарије ОШ
"3.октобар"
13.862.748
Година почетка финансирања пројекта:

2.019

Година завршетка финансирања пројекта:

2.019

Укупна вредност пројекта:

13.862.748

-

-

-

-

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

0501-П5

511

4

13.862.748

Пројекат: Инвестиционо одржавање крова
ОШ "Вук Караџић", подручно одељење у
Слатини
1.820.220
Година почетка финансирања пројекта:

2.019

Година завршетка финансирања пројекта:

2.019

Укупна вредност пројекта:

1.820.220

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

1.820.220

Члан 7
Издаци буџета, по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:
Средства
Укупна
Средства из Структура из
Функциje Функционална класификација
јавна
буџета
%
осталих
средства
извора
1
2
3
4
5
6
000
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
8,4%

433

217.389.275
010

Болест и инвалидност;

040

Породица и деца;

060

Становање;

070
090

675.000
59.700.000
64.931.214

Социјална
помоћ
угроженом
становништву
некласификована
на
66.993.693
другом месту;
Социјална заштита некласификована на
другом месту
25.089.368

0,0%
2,3%
2,5%
2,6%
1,0%
13,9%

100

ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ

360.197.188

111

Извршни и законодавни органи

50.106.583

130

10,8%

160

Опште услуге;
280.413.777
Опште јавне услуге некласификоване на
другом месту;
29.676.828

170

Трансакције јавног дуга;

-

0,0%

200

ОДБРАНА

5.395.000

220

Цивилна заштита

5.395.000

300

ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ

8.022.106

330

Судови;
6.152.106
Јавни ред и безбедност некласификован
на другом месту
1.870.000

0,2%

27,0%

411

ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ
700.318.055
Општи економски и комерцијални
послови
5.088.338

412

Општи послови по питању рада

20.000.000

0,8%

421

Пољопривреда

25.000.000

430

Гориво и енергија;

36.527.615

436

Остала енергија

90.000.000

451

Друмски саобраћај

472.968.767

455

Цевоводи и други облици саобраћаја

265.000

473

Туризам

50.468.335

500

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

238.755.128

510

Управљање отпадом;

69.450.000

520

Управљање отпадним водама;

63.681.688

530
540

Смањење загађености;
15.543.440
Заштита биљног и животињског света и

360
400

1,9%

1,1%

0,2%
0,2%
0,3%

0,1%

0,2%

1,0%
1,4%
3,5%
18,3%
0,0%
1,9%
9,2%
2,7%
2,5%
0,6%

-

217.389.275

-

675.000

-

59.700.000

-

64.931.214

-

66.993.693

-

25.089.368

-

360.197.188

-

50.106.583

-

280.413.777

-

29.676.828

-

-

-

5.395.000

-

5.395.000

-

8.022.106

-

6.152.106

-

1.870.000

1.960.000

702.278.055

-

5.088.338

-

20.000.000

-

25.000.000

-

36.527.615

-

90.000.000

-

472.968.767

-

265.000

1.960.000

52.428.335

-

238.755.128

-

69.450.000

-

63.681.688

-

15.543.440

3,4%

434

0,1%

600

крајолика;
88.300.000
Заштита
животне
средине
некласификована на другом месту
1.780.000
ПОСЛОВИ
СТАНОВАЊА
И
ЗАЈЕДНИЦЕ
347.318.856

620

Развој заједнице;

68.151.115

2,6%

630

Водоснабдевање;

153.630.600

640

Улична расвета;

125.537.141

700

ЗДРАВСТВО

44.154.800

721

Опште медицинске услуге

3.026.000

731

Опште болничке услуге

24.598.800

740

0,6%

800

Услуге јавног здравства;
16.530.000
РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И
ВЕРЕ
293.018.592

810

Услуге рекреације и спорта;

128.876.490

5,0%

820

Услуге културе;

114.534.102

840

Верске и остале услуге заједнице;
Рекреација, спорт, култура и
некласификовано на другом месту

1.000.000

560

860

вере,
48.608.000

900

ОБРАЗОВАЊЕ

374.431.000

911

Предшколско образовање

216.571.940

912

Основно образовање

109.860.348

920

Средње образовање;

47.998.712

УКУПНО

2.589.000.000

13,4%

5,9%
4,8%
1,7%
0,1%
1,0%

11,3%

-

88.300.000

-

1.780.000

-

347.318.856

-

68.151.115

-

153.630.600

-

125.537.141

-

44.154.800

-

3.026.000

-

24.598.800

-

16.530.000

32.742.525 325.761.117
32.045.900 160.922.390

4,4%
0,0%
1,9%
14,5%

696.625

115.230.727

-

1.000.000

-

48.608.000

13.022.000 387.453.000

8,4%

13.022.000 229.593.940

4,2%
1,9%
100,0%

-

109.860.348

-

47.998.712

47.724.525 2.636.724.525

3

4

5

Економ.
Класиф.

Програмска Класиф.

2

Позиција

Глава

1

Функција

Раздео

II ПОСЕБАН ДЕО
Члан 8.
Средства буџета у износу од 2.589.000.000 динара и средства од изворних активности буџетских корисника у
износу од 47.724.525 динара распоређују се буџетским распоређују се буџетским корисницима на следећи
начин:
Опис

Средства
Укупна
Средства из из
јавна
буџета
осталих
средства
извора

6

7

8

2101

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ПРОГРАМ
16:
ПОЛИТИЧКИ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

21010001

Функционисање Скупштине

1

111
1

422

Извршни и законодавни органи
Трошкови путовања

9

10

СИСТЕМ

70.000

70.000

435

2

423

Услуге по уговору

12.150.000

3
4

425
426

20.000
262.368

5

481

1.672.915

1.672.915

6

512

Текуће поправке и одржавање
Материјал
Дотације
невладиним
организацијама - финансирање
политичких активности
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију
111:

12.150.00
0
20.000
262.368

144.000

144.000

Приходи из буџета

14.319.283

Функција 111:

14.319.283

01

0

14.319.28
3
14.319.28
3

Извори
финансирања
за
програмску активност 2101-0001:
01

Приходи из буџета

14.319.283

Свега за програмску активност
14.319.283
2101-0001:

21010003
111
7

411

8

412

9
10
11
12
13
14
15

414
415
422
425
426
465
512

01

01

Подршка раду извршних органа
власти и скупштине
Извршни и законодавни органи
Плате,
додаци
и
накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Трошкови путовања
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију
111:
Приходи из буџета
Функција 111:
Извори
финансирања
за
програмску активност 2101-0003:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност
2101-0003:

0

14.319.28
3
14.319.28
3

1.525.703

1.525.703

273.101

273.101

10.000
26.000
10.000
100.000
870.000
277.439
100.000

10.000
26.000
10.000
100.000
870.000
277.439
100.000

3.192.243
3.192.243

0

3.192.243
3.192.243

3.192.243
3.192.243

3.192.243
0

3.192.243

Извори финансирања за Програм
16:
01

Приходи из буџета

17.511.526

Свега за Програм 16:

17.511.526

0

17.511.52
6
17.511.52
6

Извори финансирања за Раздео 1:
01

Приходи из буџета

17.511.526

17.511.52
6

436

Свега за Раздео 1:

17.511.526

0

17.511.52
6

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БОРА
ПРОГРАМ
2:КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ

2
1102
11020004

Зоохигијена
160
16

423

01

01

Опште
јавне
услуге
некласификоване на другом месту
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију
160:
Приходи из буџета
Функција 160:
Извори
финансирања
за
програмску активност 1102-0004:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност
1102-0004:

1.500.000

1.500.000

1.500.000
1.500.000

1.500.000
1.500.000

0

1.500.000
1.500.000

1.500.000
0

1.500.000

Пројекат: Замена јавне расвете са
лед расветом
Улична расвета

1102П1
640
17

511

Зграде и грађевински објекти

65.912.14
1

65.912.141

Извори финансирања за функцију
640:
01

Приходи из буџета

65.912.141

Функција 640:

65.912.141

0

65.912.14
1
65.912.14
1

Извори финансирања за Пројекат
1102-П1:
01

Приходи из буџета

65.912.141

Свега за Пројекат 1102-П1:

65.912.141

0

65.912.14
1
65.912.14
1

Извори финансирања за Програм 2:
01

1801

1801П1
731

Приходи из буџета

67.412.141

Свега за Програм 2:

67.412.141

0

67.412.14
1
67.412.14
1

ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА
Пројекат:
Израда
пројектно
техничке
документације
за
санацију,
реконструкцију
и
адаптацију целокупног објекта
Опште болнице Бор
Опште болничке услуге

437

18

511

Зграде и грађевински објекти

24.598.80
0

24.598.800

Извори финансирања за функцију
731:
01

Приходи из буџета

24.598.800

Функција 731:

24.598.800

0

24.598.80
0
24.598.80
0

Извори финансирања за Пројекат
1801-П1:
01

Приходи из буџета

24.598.800

Свега за Пројекат 1801-П1:

24.598.800

0

24.598.80
0
24.598.80
0

Извори финансирања за Програм
12:
01

Приходи из буџета

24.598.800

Свега за Програм 12:

24.598.800

2101

ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

21010002

Функционисање извршних органа

СИСТЕМ

19

411

20

412

21
22
23
24

414
415
421
422

Извршни и законодавни органи
Плате,
додаци
и
накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања

25

423

Услуге по уговору

12.633.333

26
27
28
29

425
426
444
465

30

482

31

512

Текуће поправке и одржавање
Материјал
Пратећи трошкови задуживања
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и
пенали
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију
111:
Приходи из буџета

19.832.432

Функција 111:

19.832.432

111

01

0

24.598.80
0
24.598.80
0

3.396.260

3.396.260

607.931

607.931

110.000
156.000
56.000
380.000

40.000
1.154.000
37.000
639.108

110.000
156.000
56.000
380.000
12.633.33
3
40.000
1.154.000
37.000
639.108

22.800

22.800

600.000

600.000

0

19.832.43
2
19.832.43
2

Извори
финансирања
за
програмску активност 2101-0002:
01

Приходи из буџета

19.832.432

19.832.43
2

438

Свега за програмску активност
19.832.432
2101-0002:

0

19.832.43
2

Извори финансирања за Програм
16:
01

Приходи из буџета

19.832.432

Свега за Програм 16:

19.832.432

0

19.832.43
2
19.832.43
2

Извори финансирања за Раздео 2:
01

Приходи из буџета

111.843.373

Свега за Раздео 2:

111.843.373 0

2101

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА БОРА
ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

21010002

Функционисање извршних органа

3

111
32

411

33

412

34
35
36
37
38

414
415
422
423
465

01

Извршни и законодавни органи
Плате,
додаци
и
накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Остале дотације и трансфери
Извори финансирања за функцију
111:

111.843.3
73
111.843.3
73

СИСТЕМ

8.519.190

8.519.190

1.524.935

1.524.935

10.000
204.000
70.000
840.000
1.594.500

10.000
204.000
70.000
840.000
1.594.500

Приходи из буџета

12.762.625

Функција 111:

12.762.625

0

12.762.62
5
12.762.62
5

Извори
финансирања
за
програмску активност 2101-0002:
01

Приходи из буџета

12.762.625

Свега за програмску активност
12.762.625
2101-0002:

0

12.762.62
5
12.762.62
5

Извори финансирања за Програм
16:
01

Приходи из буџета

12.762.625

Свега за Програм 16:

12.762.625

0

12.762.62
5
12.762.62
5

439

Извори финансирања за Раздео 3:
01

4
0602
06020004
330
39

411

40

412

41
42

414
415

43

416

44
45
46
47
48
49

421
422
423
425
426
465

50

482

51

512

01

01

01

01

Приходи из буџета

12.762.625

Свега за Раздео 3:

12.762.625

ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА
БОРА
ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Општинско/градско
правобранилаштво
Судови
Плате,
додаци
и
накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали
посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и
пенали
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију
330:
Приходи из буџета

0

12.762.62
5
12.762.62
5

3.509.501

3.509.501

628.201

628.201

210.000
60.000

210.000
60.000

130.000

130.000

326.000
90.000
143.000
25.000
260.000
625.404

326.000
90.000
143.000
25.000
260.000
625.404

5.000

5.000

140.000

140.000

6.152.106

6.152.106

Функција 330:
6.152.106
Извори
финансирања
за
програмску активност 0602-0004:
Приходи из буџета
6.152.106
Свега за програмску активност
6.152.106
0602-0004:

0

6.152.106
0

Извори финансирања за Програм
15:
Приходи из буџета
6.152.106
Свега за Програм 15:

6.152.106

Извори финансирања за Раздео 4:
Приходи из буџета

6.152.106

Свега за Раздео 4:

6.152.106

6.152.106

6.152.106

6.152.106
0

6.152.106

6.152.106
0

6.152.106

440

5

1
1101
11010001
620
52

423

01

01

1101-0002
620
53

424

54

482

01
13

01
13

ГРАДСКА
УПРАВА
ГРАДА
БОРА
ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Просторно
и
урбанистичко
планирање
Развој заједнице
Услуге по уговору
2.135.000
Извори финансирања за функцију
620:
Приходи из буџета
2.135.000
Функција 620:
2.135.000
0
Извори
финансирања
за
програмску активност 1101-0001:
Приходи из буџета
2.135.000
Свега за Програмску активност
2.135.000
0
1101-0001:
Спровођење урбанистичких и
просторних планова
Развој заједнице
Специјализоване услуге
Порези, обавезне таксе, казне и
пенали
Извори финансирања за функцију
620:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Функција 620:
Извори
финансирања
за
програмску активност 1101-0002:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за програмску активност
1101-0002:

2.135.000

2.135.000
2.135.000

2.135.000
2.135.000

1.000.000

1.000.000

3.529.415

3.529.415

3.821.915

3.821.915

707.500

707.500

4.529.415

0

4.529.415

3.821.915

3.821.915

707.500

707.500

4.529.415

0

4.529.415

55

423

Управљање
земљиштем
Развој заједнице
Услуге по уговору

56

424

Специјализоване услуге

26.350.000

57

444

1.300.000

58

482

100.000

100.000

59

483

1.500.000

1.500.000

60
61

511
541

Пратећи трошкови задуживања
Порези, обавезне таксе, казне и
пенали
Новчане казне и пенали по решењу
судова
Зграде и грађевински објекти
Земљиште
Извори финансирања за функцију
620:

2.800.000
26.350.00
0
1.300.000

7.190.000
5.000.000

7.190.000
5.000.000

01

Приходи из буџета

38.880.419

13

Нераспоређени вишак прихода из 5.359.581

1101-0003
620

грађевинским

2.800.000

38.880.41
9
5.359.581

441

ранијих година
Функција 620:

44.240.000

0

44.240.00
0

Извори
финансирања
за
програмску активност 1101-0003:
01
13

1101-0004
060

Приходи из буџета

Нераспоређени вишак прихода из
5.359.581
ранијих година
Свега за програмску активност
44.240.000
1101-0003:

44.240.00
0

63.571.21
4

64

482

65

511

Зграде и грађевински објекти

01

Извори финансирања за функцију
060:
Приходи из буџета
2.513.084
Нераспоређени вишак прихода из
62.418.130
ранијих година
Функција 060:

13

0

600.000
550.000

421
423

01

5.359.581

Стамбена подршка
Становање
Стални трошкови
600.000
Услуге по уговору
550.000
Порези, обавезне таксе, казне и
210.000
пенали

62
63

13

38.880.41
9

38.880.419

210.000

63.571.214

64.931.214

Извори
финансирања
за
програмску активност 1101-0004:
Приходи из буџета
2.513.084
Нераспоређени вишак прихода из
62.418.130
ранијих година
Свега за програмску активност
64.931.214
1101-0004:

0

0

2.513.084
62.418.13
0
64.931.21
4

2.513.084
62.418.13
0
64.931.21
4

Извори финансирања за Програм 1:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из
68.485.211
ранијих година
Свега за Програм 1:

47.350.418

115.835.629 0

47.350.41
8
68.485.21
1
115.835.6
29

ПРОГРАМ
2:КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ
Управљање/одржавање
јавним
осветљењем
Улична расвета

1102
1102-0001
640
66

421

Стални трошкови

67
68

425
444

69

483

Текуће поправке и одржавање
3.750.000
Пратећи трошкови задуживања
500.000
Новчане казне и пенали по решењу
500.000
судова

34.875.000

34.875.00
0
3.750.000
500.000
500.000

442

Извори финансирања за функцију
640:
01

Приходи из буџета

39.625.000

Функција 640:

39.625.000

0

39.625.00
0
39.625.00
0

Извори
финансирања
за
програмску активност 1102-0001:
01

Приходи из буџета

39.625.000

Свега за програмску активност
39.625.000
1102-0001:

0

39.625.00
0
39.625.00
0

Одржавање
јавних
зелених
површина
Заштита биљног и животињског
света и крајолика

1102-0002
540
70

423

Услуге по уговору

24.000.000

71

425

Текуће поправке и одржавање

11.300.000

24.000.00
0
11.300.00
0

Извори финансирања за функцију
540:
01

Приходи из буџета

35.300.000

Функција 540:

35.300.000

0

35.300.00
0
35.300.00
0

Извори
финансирања
за
програмску активност 1102-0002:
01

Приходи из буџета

35.300.000

Свега за програмску активност
35.300.000
1102-0002:
Одржавање
чистоће
површинама јавне намене
Управљање отпадом

11020003
510
72

421

0

35.300.00
0
35.300.00
0

на

Стални трошкови

54.000.00
0

54.000.000

Извори финансирања за функцију
510:
01

Приходи из буџета

54.000.000

Функција 510:

54.000.000

0

54.000.00
0
54.000.00
0

Извори
финансирања
за
програмску активност 1102-0003:
01

Приходи из буџета

54.000.000

Свега за програмску активност
54.000.000
1102-0003:

11020004

0

54.000.00
0
54.000.00
0

Зоохигијена
540

Заштита биљног и животињског
света и крајолика

443

73

424

Специјализоване услуге

74

444

75

483

76

485

Пратећи трошкови задуживања
1.000.000
Новчане казне и пенали по решењу
20.000.000
судова
Накнада штете за повреде или
штету нанету од стране државних 20.000.000
органа
Извори финансирања за функцију
540:

01

12.000.00
0
1.000.000
20.000.00
0

12.000.000

Приходи из буџета

53.000.000

Функција 540:

53.000.000

20.000.00
0

0

53.000.00
0
53.000.00
0

Извори
финансирања
за
програмску активност 1102-0004:
01

Приходи из буџета

53.000.000

Свега за програмску активност
53.000.000
1102-0004:

11020007
436
77

451

01

0

Производња
и
дистрибуција
топлотне енергије
Остала енергија
Субвенције
јавним
нефинансијским предузећима и 90.000.000
организацијама
Извори финансирања за функцију
436:
Приходи из буџета

90.000.000

Функција 436:

90.000.000

53.000.00
0
53.000.00
0

90.000.00
0

0

90.000.00
0
90.000.00
0

Извори
финансирања
за
програмску активност 1102-0007:
01

Приходи из буџета

90.000.000

Свега за програмску активност
90.000.000
1102-0007:

1102-0008
630
78
79
80
81

421
423
424
425

82

451

01

Управљање и снабдевање водом за
пиће
Водоснабдевање
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Субвенције
јавним
нефинансијским предузећима и
организацијама
Извори финансирања за функцију
630:

2.150.000
1.500.000
800.000
1.800.000

2.150.000
1.500.000
800.000
1.800.000

36.500.000

36.500.00
0

Приходи из буџета

42.750.000

Функција 630:

42.750.000

Извори

финансирања

0

90.000.00
0
90.000.00
0

0

42.750.00
0
42.750.00
0

за

444

програмску активност 1102-0008:
01

Приходи из буџета

42.750.000

Свега за програмску активност
42.750.000
1102-0008:

1102П2
620
83

444

84

482

85

483

86

541

0

42.750.00
0
42.750.00
0

Пројекат:
Прибављање
непокретности-земљишта
за
сахрањивање
Развој заједнице
Пратећи трошкови задуживања
500.000
Порези, обавезне таксе, казне и
500.000
пенали
Новчане казне и пенали по решењу
500.000
судова

500.000

Земљиште

10.000.00
0

500.000
500.000

10.000.000

Извори финансирања за функцију
620:
01

Приходи из буџета

11.500.000

Функција 620:

11.500.000

0

11.500.00
0
11.500.00
0

Извори финансирања за пројекат
1102-П2:
01

1102П3

630
87

511

01

01

1102П4

630
88

511

Приходи из буџета

11.500.000

Свега за пројекат 1102-П2:

11.500.000

Пројекат: Пројектно техничка
документација
за
издавање
грађевинских дозвола и издавање
локацијских
услова
за
водоснабдевање засеока „Девесел“
МЗ Злот
Водоснабдевање
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију
630:
Приходи из буџета
Функција 630:
Извори финансирања за Пројекат
1102-П3:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 1102-П3:

0

11.500.00
0
11.500.00
0

480.000

480.000

480.000
480.000

0

480.000
480.000

480.000
480.000

0

480.000
480.000

Пројекат: Пројектно техничка
документација
за
издавање
грађевинских дозвола и извођење
радова и издавање локацијских
услова за водоснабдевање МЗ
Бучје
Водоснабдевање
Зграде и грађевински објекти
900.000
Извори финансирања за функцију

900.000

445

01

01

630:
Приходи из буџета
Функција 630:
Извори финансирања за Пројекат
1102-П4:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 1102-П4:

900.000
900.000

0

900.000
900.000

900.000
900.000

0

900.000
900.000

Пројекат: Уређење речних корита
водотокова II реда

1102П5
530
89

423

01
13

01
13

1102П6

630
90

511

01

01

1102П7
620
91

511

01

Смањење загађености
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију
530:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Функција 530:
Извори финансирања за Пројекат
1102-П5:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за Пројекат 1102-П5:
Пројекат: Пројектно техничка
документација
за
издавање
грађевинских дозвола и издавање
локацијских
услова
за
водоснабдевање
засеока
у
подручју:Нови Злотски пут – ВКФ,
МЗ Брестовац и МЗ Злот
Водоснабдевање
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију
630:
Приходи из буџета
Функција 630:
Извори финансирања за Пројекат
1102-П6:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 1102-П6:

1.543.440

1.543.440

0

0

1.543.440

1.543.440

1.543.440

0

1.543.440

0

0

1.543.440

1.543.440

1.543.440

0

840.000

1.543.440

840.000

840.000
840.000

0

840.000
840.000

840.000
840.000

0

840.000
840.000

Пројекат:
Израда
пројектно
техничке
документације
реконструкције
атмосферске
канализације у ул.Мајданпечка и
Чочетова у Бору
Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти
500.000
Извори финансирања за функцију
620:
Приходи из буџета
500.000
Функција 620:
500.000

500.000

0

500.000
500.000
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01

1102П8
630
92

511

01

01

1102П9
630
93

511

01

01

1102П10
630
94

511

01

01

1102П11
630
95

511

Извори финансирања за Пројекат
1102-П7:
Приходи из буџета
500.000
Свега за Пројекат 1102-П7:
500.000

Пројекат: Изградња водоводне
мреже крак код ауто отпада МЗ
Шарбановац-Тимок
Водоснабдевање
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију
630:
Приходи из буџета
Функција 630:
Извори финансирања за Пројекат
1102-П8:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 1102-П8:

Пројекат:
Изградња
водовода
према тунелу МЗ ШарбановацТимок
Водоснабдевање
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију
630:
Приходи из буџета
Функција 630:
Извори финансирања за Пројекат
1102-П9:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 1102-П9:

Пројекат: Изградња водовода крак
код
Несторовог
потока
МЗ
Шарбановац
Водоснабдевање
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију
630:
Приходи из буџета
Функција 630:
Извори финансирања за Пројекат
1102-П10:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 1102-П10:

0

1.800.000

1.800.000
1.800.000

1.800.000
1.800.000

1.800.000

0

1.800.000
1.800.000

0

1.800.000
1.800.000

2.640.000

2.640.000
2.640.000

2.640.000
2.640.000

500.000
500.000

2.640.000

0

2.640.000
2.640.000

0

2.640.000
2.640.000

9.480.000

9.480.000

9.480.000
9.480.000

0

9.480.000
9.480.000

9.480.000
9.480.000

0

9.480.000
9.480.000

Пројекат: Изградња водовода МЗ
Горњане - I фаза
Водоснабдевање
Зграде и грађевински објекти
12.000.000

12.000.00

447

0
Извори финансирања за функцију
630:
01

Приходи из буџета

12.000.000

Функција 630:

12.000.000

0

12.000.00
0
12.000.00
0

Извори финансирања за Пројекат
1102-П11:
01

1102П12
630
96

425

01

01

1102П13
630
97

511

01

01

Приходи из буџета

12.000.000

Свега за Пројекат 1102-П11:

12.000.000

Пројекат: Одржавање постојећег
водовода МЗ Бучје
Водоснабдевање
Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију
630:
Приходи из буџета
Функција 630:
Извори финансирања за Пројекат
1102-П12:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 1102-П12:

Пројекат: Пројектно техничка
документација
са
изградњом
водовода и набавком хлоратора МЗ
Танда
Водоснабдевање
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију
630:
Приходи из буџета
Функција 630:
Извори финансирања за Пројекат
1102-П13:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 1102-П13:

0

1.200.000

1.200.000
1.200.000

1.200.000
1.200.000

1.200.000

0

1.200.000
1.200.000

0

1.200.000
1.200.000

4.200.000

4.200.000
4.200.000

4.200.000
4.200.000

12.000.00
0
12.000.00
0

4.200.000

0

4.200.000
4.200.000

0

4.200.000
4.200.000

Пројекат:
Изградња
водовода
Гробљанска улица МЗ Злот
Водоснабдевање

1102П14
630
98

511

Зграде и грађевински објекти

30.000.00
0

30.000.000

Извори финансирања за функцију
630:
01

Приходи из буџета

30.000.000

Функција 630:

30.000.000

0

30.000.00
0
30.000.00
0

448

Извори финансирања за Пројекат
1102-П14:
01

Приходи из буџета

30.000.000

Свега за Пројекат 1102-П14:

30.000.000

0

30.000.00
0
30.000.00
0

Пројекат: Одржавање топлотне
мреже Дома културе МЗ Оштрељ

1102П15
436
99

425

01

01

1102П16

630
100

511

01

01

1102П17

455
101

511

01

01

Остала енергија
Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију
620:
Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за Пројекат
1102-П15:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 1102-П15:

Пројекат: Пројектно техничка
документација
за
издавање
грађевинских дозвола и издавање
локацијских
услова
за
водоснабдевање засеока „Преваље“
МЗ Злот
Водоснабдевање
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију
630:
Приходи из буџета
Функција 630:
Извори финансирања за Пројекат
1102-П16:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 1102-П16:

Пројекат:
Израда
пројектно
техничке
документације
за
санацију цевовода на делу III км
код НИС-а, код "Кристала" и
"Дрвозана"
Цевоводи
и
други
облици
саобраћаја
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију
455:
Приходи из буџета
Функција 455:
Извори финансирања за Пројекат
1102-П17:
Приходи из буџета

1.200.000

1.200.000

1.200.000
1.200.000

0

1.200.000
1.200.000

1.200.000
1.200.000

0

1.200.000
1.200.000

840.000

840.000

840.000
840.000

0

840.000
840.000

840.000
840.000

0

840.000
840.000

265.000

265.000
265.000

265.000

265.000

0

265.000
265.000

265.000
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Свега за Пројекат 1102-П17:

1102П18
630
102

511

01

01

1102П19
630
103

511

01

01

1102П20
630
104

511

01

01

1102П21

Пројекат:
Израда
пројектно
техничке
документације
водоснабдевања МЗ "Горњане"
Водоснабдевање
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију
630:
Приходи из буџета
Функција 630:
Извори финансирања за Пројекат
1102-П18:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 1102-П18:

Пројекат:
Израда
пројектно
техничке
документације
водоснабдевања Гробљанска улица
МЗ "Злот"
Водоснабдевање
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију
630:
Приходи из буџета
Функција 630:
Извори финансирања за Пројекат
1102-П19:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 1102-П19:

Пројекат: Пројектно техничка
документација водоснабдевања у
улици
Марка
Орешковића
МЗ"Нови Центар"
Водоснабдевање
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију
630:
Приходи из буџета
Функција 630:
Извори финансирања за Пројекат
1102-П20:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 1102-П20:

265.000

0

265.000

2.267.400

2.267.400

2.267.400
2.267.400

0

2.267.400
2.267.400

0

2.267.400
2.267.400

2.267.400
2.267.400

255.000

255.000

255.000
255.000

0

255.000
255.000

0

255.000
255.000

255.000
255.000

234.000

234.000

234.000
234.000

0

234.000
234.000

0

234.000
234.000

234.000
234.000

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

450

620
105

511

01

01

1102П22

630
106

511

01

01

1102П23
630
107

511

01

01

Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију
620:
Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за Пројекат
1102-П21:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 1102-П21:

Пројекат: Пројектно техничка
документација
за
издавање
грађевинских дозвола и извођење
радова и издавање локацијских
услова за водоснабдевање МЗ
Метовница
Водоснабдевање
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију
630:
Приходи из буџета
Функција 630:
Извори финансирања за Пројекат
1102-П22:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 1102-П22:

Пројекат: Израда идејног решења и
идејног пројекта санације и
модернизације дела водоводног
система на територији општине
Бор
Водоснабдевање
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију
630:
Приходи из буџета
Функција 630:
Извори финансирања за Пројекат
1102-П23:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 1102-П23:

378.000

378.000

378.000
378.000

0

378.000
378.000

378.000
378.000

0

378.000
378.000

591.600

591.600

591.600
591.600

0

591.600
591.600

0

591.600
591.600

591.600
591.600

5.982.000

5.982.000

5.982.000
5.982.000

0

5.982.000
5.982.000

0

5.982.000
5.982.000

5.982.000
5.982.000

Пројекат:
Израда
пројектно
техничке
документације
са
проширењем јавне расвете
Улична расвета

1102П24
640
108

511

Зграде и грађевински објекти

01

Извори финансирања за функцију
640:
Приходи из буџета
20.000.000

20.000.000

20.000.00
0

20.000.00

451

Функција 640:

20.000.000

0

0
20.000.00
0

Извори финансирања за Пројекат
1102-П24:
01

Приходи из буџета

20.000.000

Свега за Пројекат 1102-П24:

20.000.000

0

20.000.00
0
20.000.00
0

Пројекат: Изградња водоводне
мреже МЗ Метовница-I фаза
Водоснабдевање

1102П25
630
109

511

Зграде и грађевински објекти

36.000.00
0

36.000.000

Извори финансирања за функцију
630:
01

Приходи из буџета

36.000.000

Функција 630:

36.000.000

0

36.000.00
0
36.000.00
0

Извори финансирања за Пројекат
1102-П25:
01

Приходи из буџета

36.000.000

Свега за Пројекат 1102-П25:

36.000.000

0

36.000.00
0
36.000.00
0

Извори финансирања за Програм 2:
Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из
1.543.440
ранијих година

1.543.440

Свега за Програм 2:

459.771.4
40

458.228.000

459.771.440 0

01

ПРОГРАМ
3:ЛОКАЛНИ
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Унапређење
привредног
и
инвестиционог амбијента
Општи економски и комерцијални
послови
Текуће
субвенције
јавним
нефинансијским предузећима и 5.088.338
организацијама
Извори финансирања за функцију
411:
Приходи из буџета
5.088.338

01

Функција 411:
5.088.338
Извори
финансирања
за
програмску активност 1501-0001:
Приходи из буџета
5.088.338

1501
15010001
411

110

458.228.0
00

01

451

5.088.338

5.088.338
0

5.088.338

5.088.338

452

Свега за Програмску активност
5.088.338
1501-0001:

0

5.088.338

ПА-Мере
активне
политике
запошљавања
Општи послови по питању рада

15010002
412
111

464

01

01

1501П1

Дотације организацијама обавезног
5.000.000
социјалног осигурања
Извори финансирања за функцију
412:
Приходи из буџета
Функција 412:
Извори
финансирања
за
Програмску активност 1501-0002:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност
1501-0002:

5.000.000
5.000.000

5.000.000

0

5.000.000
5.000.000

5.000.000
5.000.000

5.000.000
0

5.000.000

Пројекат: Јавни радови
412
112

464

01

Општи послови по питању рада
Дотације организацијама обавезног
10.000.000
социјалног осигурања
Извори финансирања за функцију
412:
Приходи из буџета

10.000.000

Функција 412:

10.000.000

10.000.00
0

0

10.000.00
0
10.000.00
0

Извори финансирања за Пројекат
1501-П1:
01

Приходи из буџета

10.000.000

Извори финансирања за Пројекат
10.000.000
1501-П1:

1501П2

0

10.000.00
0
10.000.00
0

Пројекат: Стручна пракса
412
113

464

01

01

Општи послови по питању рада
Дотације организацијама обавезног
социјалног осигурања - јавни
радови
Извори финансирања за функцију
412:
Приходи из буџета
Функција 412:
Извори финансирања за Пројекат
1501-П2:
Приходи из буџета
Извори финансирања за Пројекат
1501-П2:

5.000.000

5.000.000
5.000.000

5.000.000

0

5.000.000
5.000.000

5.000.000
5.000.000

5.000.000
0

5.000.000
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Извори финансирања за Програм 3:
01

Приходи из буџета

25.088.338

07

Трансфери од другог нивоа власти

0

Свега за Програм 3:

25.088.338

0

25.088.33
8
0
25.088.33
8

ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА

1502
15020001

Управљањем развојем туризма
473
114

425

115

451

116

481

Туризам
Текуће поправке и одржавање
1.700.000
Текуће
субвенције
јавним
нефинансијским предузећима и 32.000.000
организацијама
Дотације
невладиним
500.000
организацијама
Извори финансирања за функцију
473:

01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Функција 473:

1.700.000
32.000.00
0
500.000

34.200.00
0

34.200.000

0
34.200.000

0

34.200.00
0

Извори
финансирања
за
Програмску активност 1502-0001:
01
13

1502П1

630
117

511

01

01

Приходи из буџета

Нераспоређени вишак прихода из
0
ранијих година
Свега за Програмску активност
34.200.000
1502-0001:

Пројекат: Пројектно техничка
документација са снимањем за
водоснабдевање
и
добијање
грађевинске дозволе (насеље са
друге стране језера)
- Борско
језеро
Водоснабдевање
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију
630:
Приходи из буџета
Функција 630:
Извори финансирања за Пројекат
1502-П1:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 1502-П1:

34.200.00
0

34.200.000
0

0

0

34.200.00
0

1.170.600

1.170.600

1.170.600
1.170.600

0

1.170.600
1.170.600

1.170.600
1.170.600

0

1.170.600
1.170.600
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1502П2
520
118

511

01

01

Пројекат: Пројектно техничка
документација са снимањем и
добијањем грађевинске дозволе за
фекалну канализацију (део насеља)
- Борско језеро
Управљање отпадним водама
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију
520:
Приходи из буџета
Функција 520:
Извори финансирања за Пројекат
1502-П2:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 1502-П2:

408.600

408.600

408.600
408.600

0

408.600
408.600

408.600
408.600

0

408.600
408.600

Извори финансирања за Програм 4:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из
0
ранијих година
Свега за Програм 4:

0401
04010001
560
119

481

01
13

01
13

01
07
13

ПРОГРАМ
6:
ЗАШТИТА
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Управљање заштитом животне
средине
Заштита
животне
средине
некласификоване на другом месту
Дотације
невладиним
организацијама
Извори финансирања за функцију
560:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Функција 560:
Извори
финансирања
за
Програмску активност 0401-0001:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за Програмску активност
0401-0001:

Извори финансирања за Програм 6:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за Програм 6:

35.779.20
0

35.779.200

35.779.200

0
0

35.779.20
0

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

0

0

1.000.000

0

1.000.000

1.000.000

1.000.000

0

0

1.000.000

0

1.000.000

1.000.000
0

1.000.000
0

0

0

1.000.000

0

1.000.000
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ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА
САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
Управљање
и
одржавање
саобраћајне инфраструктуре

0701-0002

И

Друмски саобраћај

451
120

424

Специјализоване услуге

1.000.000

121

425

Текуће поправке и одржавање

77.470.000

122
123

426
444

6.700.000
1.000.000

124

483

1.000.000

1.000.000

125

485

Материјал
Пратећи трошкови задуживања
Новчане казне и пенали по решењу
судова
Накнада штете за повреде или
штету нанету од стране државних
органа

1.000.000
77.470.00
0
6.700.000
1.000.000

3.582.000

3.582.000

126

511

Зграде и грађевински објекти

201.259.000

127

541

Земљиште
300.000
Извори финансирања за функцију
451:

01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из
4.151.290
ранијих година

4.151.290

Функција 451:

292.311.000 0

292.311.0
00

288.159.710

288.159.7
10

288.159.710

201.259.0
00
300.000

288.159.7
10

Извори
финансирања
за
програмску активност 0701-0002:
01
13

07010004
451
128

454

01

Приходи из буџета

Нераспоређени вишак прихода из
4.151.290
ранијих година
Свега за програмску активност
292.311.000 0
0701-0002:

Јавни градски и приградски превоз
путника
Друмски саобраћај
Субвнције
јавном
линијском
173.636.767
саобраћају и за ђачки превоз
Извори финансирања за функцију
451:
Приходи из буџета

173.636.767

Функција 451:

173.636.767 0

4.151.290
292.311.0
00

173.636.7
67

173.636.7
67
173.636.7
67

Извори
финансирања
за
програмску активност 0701-0004:
01

Приходи из буџета

173.636.767

Свега за програмску активност
173.636.767 0
0701-0004:

0701-

Пројекат:

ЈП

"Дирекција

173.636.7
67
173.636.7
67

за
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П1
451
129
130
131

421
423
444

132

482

133

483

01

01

0701П2
360
134
135
136

423
424
512

01
13

01
13

0701П3
451
137

511

01
13

01
13

изградњу Бора" у ликвидацији
Друмски саобраћај
Стални трошкови
Услуге по уговору
Пратећи трошкови задуживања
Порези, обавезне таксе, казне и
пенали
Новчане казне и пенали по решењу
судова
Извори финансирања за функцију
451:
Приходи из буџета
Функција 451:
Извори финансирања за Пројекат
0701-П1:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 0701-П1:

Пројекат: Унапређење безбедности
саобраћаја у 2019. години
Јавни ред и безбедност
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Машине и опрема-саобраћај
Извори финансирања за функцију
360:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Функција 360:
Извори финансирања за пројекат
0701-П2:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за пројекат 0701-П2:

Пројекат:
Пројектно техничка
документација са постављањем
вертикалне сигнализације Нови
злотски пут
Друмски саобраћај
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију
451:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Функција 451:
Извори финансирања за пројекат
0701-П3:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година

2.000
680.000
1.000.000

2.000
680.000
1.000.000

300.000

300.000

500.000

500.000

2.482.000
2.482.000

2.482.000
2.482.000

0

2.482.000
2.482.000

0

2.482.000
2.482.000

200.000
500.000
1.170.000

200.000
500.000
1.170.000

0

0

1.870.000

1.870.000

1.870.000

0

1.870.000

0

0

1.870.000

1.870.000

1.870.000

0

1.870.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000
0

1.000.000

0

1.000.000

1.000.000

1.000.000

0

0
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Свега за пројекат 0701-П3:

0701П4
451
138

511

01

01

0701П5
620
139

511

01

01

0701П6
451
140

511

01

01

0701П7
451
141

511

Пројекат:
Пројектно техничка
документација за изградњу пута
Доња Бела Река - Појате
Друмски саобраћај
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију
451:
Приходи из буџета
Функција 451:
Извори финансирања за пројекат
0701-П4:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0701-П4:

Пројекат: Oдржавање парка за
децу код Дома културе у Бору
Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију
620:
Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за пројекат
0701-П:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0701-П5:

Пројекат:
Пројектно техничка
документација за санацију и
санација моста на Рукјавици ка
брдском реону МЗ Слатина
Друмски саобраћај
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију
451:
Приходи из буџета
Функција 451:
Извори финансирања за пројекат
0701-П6:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0701-П6:

1.000.000

0

1.000.000

539.000

539.000

539.000
539.000

0

539.000
539.000

539.000
539.000

0

539.000
539.000

3.668.700

3.668.700

3.668.700
3.668.700

0

3.668.700
3.668.700

0

3.668.700
3.668.700

3.668.700
3.668.700

1.000.000

1.000.000

1.000.000
1.000.000

0

1.000.000
1.000.000

0

1.000.000
1.000.000

1.000.000
1.000.000

Пројекат:
Постављање
хоризонталних
препрека
за
успоравање саобраћаја у МЗ
Слатини, МЗ Брестовцу и МЗ
Злоту
Друмски саобраћај
Зграде и грађевински објекти
1.000.000

1.000.000
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01

01

0701П8
451
142

511

01

01

Извори финансирања за функцију
451:
Приходи из буџета
Функција 451:
Извори финансирања за пројекат
0701-П7:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0701-П7:

Пројекат:
Пројектно техничка
документација за санацију и
санација моста на Бигрени према
Чујкином потоку МЗ Доња Бела
Река
Друмски саобраћај
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију
451:
Приходи из буџета
Функција 451:
Извори финансирања за пројекат
0701-П8:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0701-П8:

1.000.000
1.000.000

0

1.000.000
1.000.000

1.000.000
1.000.000

0

1.000.000
1.000.000

600.000

600.000

600.000
600.000

0

600.000
600.000

600.000
600.000

0

600.000
600.000

Пројекат:
Пројектно техничка
документација за санацију и
санација моста МЗ Танда

0701П9
451
143

511

01

01

Друмски саобраћај
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију
451:
Приходи из буџета
Функција 451:
Извори финансирања за пројекат
0701-П9:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0701-П9:

400.000

400.000

400.000
400.000

0

400.000
400.000

400.000
400.000

0

400.000
400.000

0

472.486.1
77
0

0

6.021.290

478.507.467 0

478.507.4
67

Извори финансирања за Програм 7:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од другог нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из
6.021.290
ранијих година

13

Свега за Програм 7:

2001

472.486.177

ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ
И ВАСПИТАЊЕ
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2001П1
911
144

511

01
13

01
13

2001П2
911
145

511

01
13

01
13

2001П3
911
146

511

01

01

Пројекат:
Израда
пројектне
документације електроинсталација
у вртићу "Бошко Буха" Предшколска установа Бамби
Предшколско образовање
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију
911:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Функција 911:
Извори финансирања за Пројекат
2001-П1:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за Пројекат 2001-П1:

Пројекат:
Реконструкција
секундарне топловодне мреже
Предшколске установе "Бамби" -обданиште Бамби, са пројектно
техничком документацијом
Предшколско образовање
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију
911:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Функција 911:
Извори финансирања за Пројекат
2001-П2:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за Пројекат 2001-П2:

Пројекат:
Израда
пројекта
изведеног стања за легализацију
вртића "Црвенкапа"
Предшколско образовање
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију
911:
Приходи из буџета
Функција 911:
Извори финансирања за Пројекат
2001-П3:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 2001-П3:

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

0

300.000

300.000

300.000

0

0

300.000

0

300.000

3.229.020

3.229.020

3.229.020

3.229.020

3.229.020

0

3.229.020

3.229.020

3.229.020

0

0

3.229.020

0

220.000

3.229.020

220.000

220.000
220.000

0

220.000
220.000

220.000
220.000

0

220.000
220.000
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01
07
13

Извори финансирања за Програм 8:
Приходи из буџета
3.749.020
Трансфери од другог нивоа власти 0
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за Програм 8:
3.749.020

2002

ПРОГРАМ
9
ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

20020001

Функционисање основних школа
912
147

4631

148

4632

01

3.749.020
0
0
0

Основно образовање
Текући
трансфери
осталим
99.165.272
нивоима власти
Капитални трансфери осталим
2.476.000
нивоима власти
Извори финансирања за функцију
912:

3.749.020

99.165.27
2
2.476.000

Приходи из буџета

101.641.272

Функција 912:

101.641.272 0

101.641.2
72
101.641.2
72

Извори
финансирања
за
програмску активност 2002-0001:
01

Приходи из буџета

101.641.272

Свега за програмску активност
101.641.272 0
2002-0001:

101.641.2
72
101.641.2
72

Основно образовање
149

423

Услуге по уговору

1.000.000

1.000.000

01

Извори финансирања за функцију
912:
Приходи из буџета
1.000.000

1.000.000

01

2002П1
912
150

425

01

Функција 912:
1.000.000
Извори
финансирања
за
програмску активност 2002-0001:
Приходи из буџета
1.000.000
Свега за програмску активност
1.000.000
2002-0001:

Пројекат:
Текуће
одржавање
тоалета ОШ "Станоје Миљковић"
Брестовац, подручно одељење у
Шарбановцу
Основно образовање
Текуће поправке и одржавање
1.750.000
Извори финансирања за функцију
912:
Приходи из буџета
1.750.000
Функција 912:
1.750.000
Извори финансирања за Пројекат

0

1.000.000

1.000.000
0

1.000.000

1.750.000

0

1.750.000
1.750.000

461

01

2002П2
912
151

511

01

01

2002П3
912
152

425

01
13

01
13

2002П4
912
153

512

01

01

2002-П1:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 2002-П1:

Пројекат: Пројектно техничка
документација
са радовима на
реконструкцији крова ОШ "Ђура
Јакшић"
Кривељ,
подручно
одељење у Горњану
Основно образовање
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију
912:
Приходи из буџета
Функција 912:
Извори финансирања за Пројекат
2002-П2:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 2002-П2:

Пројекат:
Текуће
одржавање
просторија у делу спортских
објеката ОШ "Душан Радовић"
Основно образовање
Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију
912:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Функција 912:
Извори финансирања за Пројекат
2002-П3:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за Пројекат 2002-П3:
Пројекат: Набавка и уградња котла
ОШ "Душан Радовић", подручно
одељење Лука
Основно образовање
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију
912:
Приходи из буџета
Функција 912:
Извори финансирања за Пројекат
2002-П4:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 2002-П4:

1.750.000
1.750.000

0

1.750.000
1.750.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000
2.000.000

0

2.000.000
2.000.000

0

2.000.000
2.000.000

2.000.000
2.000.000

715.080

715.080

715.080

715.080

715.080

0

715.080

715.080

715.080

0

0

715.080

0

715.080

200.000

200.000

200.000
200.000

0

200.000
200.000

200.000
200.000

0

200.000
200.000

462

2002П5
912
154

425

01

01

2002П6
912
155

425

01

01

Пројекат:
Текуће одржавање
подова ОШ Ђура Јакшић Велики
Кривељ, подручно одељење Бучје
Основно образовање
Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију
912:
Приходи из буџета
Функција 912:
Извори финансирања за Пројекат
2002-П5:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 2002-П5:
Пројекат:
Текуће одржавање
платоа испред школе ОШ Ђура
Јакшић Велики Кривељ, подручно
одељење Бучје
Основно образовање
Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију
912:
Приходи из буџета
Функција 912:
Извори финансирања за пројекат
2002-П6:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 2002-П6:

1.008.780

1.008.780

1.008.780
1.008.780

0

1.008.780
1.008.780

0

1.008.780
1.008.780

1.008.780
1.008.780

1.545.216

1.545.216

1.545.216
1.545.216

0

1.545.216
1.545.216

0

1.545.216
1.545.216

1.545.216
1.545.216

Извори финансирања за Програм 9:
01

Приходи из буџета

109.860.348

Свега за Програм 9:

109.860.348 0

2003

ПРОГРАМ
10
СРЕДЊЕ
ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

20030001

Функционисање средњих школа
920
156

4631

157

4632

01

01

Средње образовање
Текући
трансфери
осталим
45.857.112
нивоима власти
Капитални трансфери осталим
800.000
нивоима власти
Извори финансирања за функцију
920:
Приходи из буџета

46.657.112

Функција 920:

46.657.112

Извори
финансирања
за
програмску активност 2003-0001:
Приходи из буџета
46.657.112

109.860.3
48
109.860.3
48

45.857.11
2
800.000

0

46.657.11
2
46.657.11
2

46.657.11

463

Свега за програмску активност
46.657.112
2003-0001:

0

2
46.657.11
2

Средње образовање
158

423

Услуге по уговору

150.000

150.000

01

Извори финансирања за функцију
920:
Приходи из буџета
150.000

150.000

01

2003П1
920
159

425

01
13

01
13

Функција 920:
150.000
Извори
финансирања
за
програмску активност 2003-0001:
Приходи из буџета
150.000
Свега за програмску активност
150.000
2003-0001:

Пројекат:
Текуће одржавање
подова у Економско-трговинској
школи
Средње образовање
Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију
920:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Функција 920:
Извори финансирања за пројекат
2003-П1:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за пројекат 2003-П1:

0

150.000

150.000
0

150.000

1.191.600

1.191.600

1.191.600

1.191.600
0

1.191.600

0

1.191.600

1.191.600

1.191.600

0

0

1.191.600

0

1.191.600

Извори финансирања за Програм
10:
01

0901
09010001
070
160

4631

161

4632

Приходи из буџета

47.998.712

Свега за Програм 10:

47.998.712

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И
ДЕЧЈА ЗАШТИТА
Једнократне помоћи и други
облици помоћи
Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту
Текући
трансфери
осталим
15.143.893
нивоима власти
Капитални трансфери осталим 240.000

0

47.998.71
2
47.998.71
2

15.143.89
3
240.000

464

нивоима власти
Извори финансирања за функцију
070:
01

Приходи из буџета

15.383.893

Функција 070:

15.383.893

0

15.383.89
3
15.383.89
3

Извори
финансирања
за
Програмску активност 0901-0001:
01

Приходи из буџета

15.383.893

Свега за Програмску активност
15.383.893
0901-0001:

162
163

421
444

164

472

0

Социјална помоћ
Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту
Стални трошкови
50.000
Пратећи трошкови задуживања
30.000
Накнаде за социјалну заштиту из
31.729.800
буџета
Извори финансирања за функцију
070:

01

Приходи из буџета

15.729.800

07

Трансфери од другог нивоа власти

16.080.000

13

Нераспоређени вишак прихода из
0
ранијих година
Функција 070:

31.809.800

15.383.89
3
15.383.89
3

50.000
30.000
31.729.80
0

15.729.80
0
16.080.00
0
0
0

31.809.80
0

Извори
финансирања
за
програмску активност 0901-0001:
01

Приходи из буџета

15.729.800

07

Трансфери од другог нивоа власти

16.080.000

13

165

472

Нераспоређени вишак прихода из
0
ранијих година
Свега за програмску активност
31.809.800
0901-0001:

0
0

0

0

31.809.80
0

Социјална помоћ
Социјална
помоћ
угроженом
становништву некласификована на
другом месту
Накнаде за социјалну заштиту из
19.800.000
буџета
Извори финансирања за функцију
070:

01

Приходи из буџета

01

Функција 070:
19.800.000
Извори
финансирања
за
програмску активност 0901-0001:
Приходи из буџета
19.800.000

15.729.80
0
16.080.00
0

19.800.00
0

19.800.000
0

19.800.00
0
0

19.800.00

465

0
Свега за програмску активност
19.800.000
0901-0001:

090
166

472

01
13

01

09010003

Социјална
заштита
некласификована на другом месту
Накнаде за социјалну заштиту из
буџета
Извори финансирања за функцију
090:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Функција 090:
Извори
финансирања
за
програмску активност 0901-0001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност
0901-0001:

0

0

8.155.000

8.155.000

8.155.000

8.155.000
0

8.155.000

0

8.155.000
8.155.000

8.155.000

8.155.000
0

0

Дневне услуге у заједници
010
167

481

01

01

Болест и инвалидност
Дотације
невладиним
250.000
организацијама
Извори финансирања за функцију
010:
Приходи из буџета
250.000
Функција 010:
250.000
Извори
финансирања
за
програмску активност 0901-0003:
Приходи из буџета
250.000
Свега за програмску активност
250.000
0901-0003:

250.000

250.000
0

250.000

250.000
0

250.000

Саветодавно
терапијске
и
социјално едукативне услуге
Социјална
заштита
некласификована на другом месту
Накнаде за социјалну заштиту из
14.934.368
буџета
Дотације
невладиним
2.000.000
организацијама
Извори финансирања за функцију
090:

14.934.36
8

01

Приходи из буџета

16.934.36
8

13

Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година

09010004
090
168

472

169

481

Функција 090:

2.000.000

16.934.368

0
16.934.368

0

16.934.36
8

Извори
финансирања
за
Програмску активност 0901-0004:

466

01
13

09010005
010
170

481

01

01

09010006
040
171

472

01

Приходи из буџета

16.934.36
8

16.934.368

Нераспоређени вишак прихода из
0
ранијих година
Свега за Програмску активност
16.934.368
0901-0004:

0
0

Подршка реализацији програма
Црвеног крста
Болест и инвалидност
Дотације
невладиним
425.000
организацијама
Извори финансирања за функцију
010:
Приходи из буџета
425.000
Функција 010:
425.000
Извори
финансирања
за
програмску активност 0901-0005:
Приходи из буџета
425.000
Свега за програмску активност
425.000
0901-0005:

425.000

425.000
0

59.700.000

Функција 040:

59.700.000

425.000

425.000
0

Подршка деци и породицама са
децом
Породица и деца
Накнаде за социјалну заштиту из
59.700.000
буџета
Извори финансирања за функцију
040:
Приходи из буџета

16.934.36
8

425.000

59.700.00
0

0

59.700.00
0
59.700.00
0

Извори
финансирања
за
Програмску активност 0901-0006:
01

Приходи из буџета

59.700.000

Свега за Програмску активност
59.700.000
0901-0006:

0

59.700.00
0
59.700.00
0

Извори финансирања за Програм
11:
01

Приходи из буџета

136.378.061

07

Трансфери од другог нивоа власти

16.080.000

13

Нераспоређени вишак прихода из
0
ранијих година
Свега за Програм 11:

1801

ПРОГРАМ

12:

0
0

152.458.061 0

136.378.0
61
16.080.00
0
0
152.458.0
61

ЗДРАВСТВЕНА

467

18010001
721
172

444

173

464

174

483

01

01

18010002

ЗАШТИТА
Функционисање
установа
примарне здравствене заштите
Опште медицинске услуге
Пратећи трошкови задуживања
Дотације организацијама обавезног
социјалног осигурања
Новчане казне и пенали по решењу
судова
Извори финансирања за функцију
721:
Приходи из буџета

200.000

200.000

1.700.000

1.700.000

500.000

500.000

2.400.000

2.400.000

Функција 721:
2.400.000
Извори
финансирања
за
Програмску активност 1801-0001:
Приходи из буџета
2.400.000
Свега за Програмску активност
2.400.000
1801-0001:

0

2.400.000

2.400.000
0

2.400.000

Мртвозорство
721
175

424

01

01

18010003
740
176

464

01

Опште медицинске услуге
Специјализоване услуге
626.000
Извори финансирања за функцију
721:
Приходи из буџета
626.000
Функција 721:
626.000
Извори
финансирања
за
Програмску активност 1801-0002:
Приходи из буџета
626.000
Свега за Програмску активност
626.000
1801-0002:

626.000

626.000
0

626.000
0

Спровођење активности из области
друштвене бриге за јавно здравље
Услуге јавног здравства
Дотације организацијама обавезног
16.530.000
социјалног осигурања
Извори финансирања за функцију
740:
Приходи из буџета

16.530.000

Функција 740:

16.530.000

626.000

626.000

16.530.00
0

0

16.530.00
0
16.530.00
0

Извори
финансирања
за
Програмску активност 1801-0003:
01

Приходи из буџета

16.530.000

Свега за Програмску активност
16.530.000
1801-0003:

0

16.530.00
0
16.530.00
0

468

Извори финансирања за Програм
12:
01

1201
12010001
820
177

4631

178

4632

01

01

12010002
820
179

481

01

01

12010003
840
180

481

01

01

Приходи из буџета

19.556.000

Свега за Програм 12:

19.556.000

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
И ИНФОРМИСАЊА
Функционисање
локалних
установа културе
Услуге културе
Текући
трансфери
осталим
нивоима власти
Капитални трансфери осталим
нивоима власти
Извори финансирања за функцију
820:
Приходи из буџета
Функција 820:
Извори
финансирања
за
програмску активност 1201-0001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност
1201-0001:
Јачање културне продукције и
уметничког стваралаштва
Услуге културе
Дотације осталим невладиним
организацијама и удружењима
Извори финансирања за функцију
820:
Приходи из буџета
Функција 820:
Извори
финансирања
за
програмску активност 1201-0002:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност
1201-0002:
Унапређење система очувања и
представљања
културноисторијског наслеђа
Верске и остале услуге заједници
Дотације
невладиним
организацијама
Извори финансирања за функцију
840:
Приходи из буџета
Функција 840:
Извори
финансирања
за
програмску активност 1201-0003:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност
1201-0003:

0

19.556.00
0
19.556.00
0

4.344.104

4.344.104

80.000

80.000

4.424.104
4.424.104

4.424.104
4.424.104

0

4.424.104
4.424.104

4.424.104
0

1.500.000

1.500.000
1.500.000

1.500.000

0

1.500.000
1.500.000

0

1.500.000

1.000.000

0

1.000.000
1.000.000

1.500.000
1.500.000

1.500.000

1.000.000

1.000.000
1.000.000

4.424.104

1.000.000
1.000.000

1.000.000
0

1.000.000
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Остваривање
и
унапређивање
јавног интереса у области јавног
информисања
Услуге културе

12010004
820
181

423

Услуге по уговору

182

444

183

483

Пратећи трошкови задуживања
100.000
Новчане казне и пенали по решењу
100.000
судова
Извори финансирања за функцију
820:

01

11.750.00
0
100.000

11.750.000

Приходи из буџета

11.950.000

Функција 820:

11.950.000

100.000

0

11.950.00
0
11.950.00
0

Извори
финансирања
за
програмску активност 1201-0004:
01

Приходи из буџета

11.950.000

Свега за програмску активност
11.950.000
1201-0004:

1201П1
820
184

425

01

01

Пројекат:
Tекуће
одржавање
двонаменске сале Дома културе
МЗ Метовница
Услуге културе
Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију
820:
Приходи из буџета
Функција 820:
Извори финансирања за Пројекат
1201-П1:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 1201-П1:

0

11.950.00
0
11.950.00
0

1.750.000

1.750.000

1.750.000
1.750.000

0

1.750.000
1.750.000

1.750.000
1.750.000

0

1.750.000
1.750.000

Извори финансирања за Програм
13:
01

1301
13010001
860
185

481

Приходи из буџета

20.624.104

Свега за Програм 13:

20.624.104

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА
И ОМЛАДИНЕ
Подршка локалним спортским
организацијама, удружењима и
савезима
Рекреација,
спорт,
култура
и
вере,
некласификовано на другом месту
Дотације
невладиним
45.000.000
организацијама
Извори финансирања за функцију
860:

0

20.624.10
4
20.624.10
4

45.000.00
0

470

01

Приходи из буџета

45.000.000

Функција 860:

45.000.000

0

45.000.00
0
45.000.00
0

Извори
финансирања
за
Програмску активност 1301-0001:
01

Приходи из буџета

45.000.000

Свега за Програмску активност
45.000.000
1301-0001:

13010005

0

45.000.00
0
45.000.00
0

Спровођење омладинске политике
810
186
187

423
424

01

01

1301П1
860
188
189

421
511

01

01

1301П2
810
190

451
620

01

Услуге рекреације и спорта
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију
810:
Приходи из буџета
Функција 810:
Извори
финансирања
за
Програмску активност 1301-0005:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност
1301-0005:

2.650.000
110.000

2.760.000
2.760.000

2.650.000
110.000

0

2.760.000
2.760.000

2.760.000
0

Пројекат: Пројектно техничка
документација за реконструкцију
непокретности
на
потесу
"Селиште"
са
трошковима
функционисања
Рекреација,
спорт,
култура
и
вере,
некласификовано на другом месту
Стални трошкови
188.000
Зграде и грађевински објекти
3.420.000
Извори финансирања за функцију
860:
Приходи из буџета
3.608.000
Функција 860:
3.608.000
Извори финансирања за Пројекат
1301-П1:
Приходи из буџета
3.608.000
Свега за Пројекат 1301-П1:
3.608.000

Пројекат: Јавна установа Спортски
центар у ликвидацији
Услуге рекреације и спорта
Текуће
субвенције
јавним
1.200.000
нефинансијским предузећима
Набавка финансијске имовине
Извори финансирања за функцију
810:
Приходи из буџета
1.200.000

2.760.000
2.760.000

2.760.000

188.000
3.420.000

3.608.000
0

3.608.000

0

3.608.000
3.608.000

1.200.000
0

1.200.000
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01

Функција 810:
1.200.000
Извори финансирања за Пројекат
1301-П2:
Приходи из буџета
1.200.000

0

Свега за Пројекат 1301-П2:

0

1.200.000

1.200.000

1.200.000
1.200.000

Извори финансирања за Програм
14:
01

0602
06020001
130

Приходи из буџета

52.568.000

Свега за Програм 14:

52.568.000

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Функционисање
локалне
самоуправе и градских општина
Опште јавне услуге
Плате,
додаци
и
накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали
посебни расходи

1.996.808
4.500.000

131.405.9
48
23.521.66
5
1.996.808
4.500.000

1.734.989

1.734.989

191

411

192

412

193
194

414
415

195

416

196

421

Стални трошкови

18.261.700

197

422

Трошкови путовања

440.000

198

423

Услуге по уговору

30.455.333

199
200

424
425

Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање

5.275.000
7.469.672

201

426

Материјал

14.818.070

202

444

Пратећи трошкови задуживања

360.000

203

465

Остале дотације и трансфери

26.098.192

204

482

205

483

206

485

207
208

512
515

Порези, обавезне таксе, казне и
пенали
Новчане казне и пенали по решењу
судова
Накнада штете за повреде или
штету нанету од стране државних
органа
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију
130:

01

Приходи из буџета

06

Донације

од

131.405.948
23.521.665

18.261.70
0
440.000
30.455.33
3
5.275.000
7.469.672
14.818.07
0
360.000
26.098.19
2

5.210.400

5.210.400

300.000

300.000

100.000

100.000

6.098.000
2.368.000

6.098.000
2.368.000

280.413.777
међународних

0

52.568.00
0
52.568.00
0

280.413.7
77
0

472

07
08
13

организација
Трансфери од другог нивоа власти
Донације
од
невладиних
организација и појединаца
Нераспоређени вишак прихода из
0
ранијих година
Функција 130:

0
0

0
0

280.413.777 0

280.413.7
77

280.413.777

280.413.7
77

Извори
финансирања
за
Програмску активност 0602-0001:
01
06
07
13

06020007
160
209

424

210

481

01

01

06020009

Донације
од
међународних
0
организација
Трансфери од другог нивоа власти
0
Нераспоређени вишак прихода из
0
ранијих година
Свега за Програмску активност
280.413.777 0
0602-0001:

Функционисање
националних
савета националних мањина
Опште
јавне
услуге
некласификоване на другом месту
Специјализоване услуге
500.000
Дотације
невладиним
750.000
организацијама
Извори финансирања за функцију
160:
Приходи из буџета
1.250.000
Функција 160:
1.250.000
Извори
финансирања
за
Програмску активност 0602-0007:
Приходи из буџета
1.250.000
Свега за Програмску активност
1.250.000
0602-0007:

0
0
0
280.413.7
77

500.000
750.000

1.250.000
0

1.250.000

1.250.000
0

1.250.000

Текућа буџетска резерва
160
211

Опште
јавне
услуге
некласификоване на другом месту
49912 Текућа резерва
9.697.552
Извори финансирања за функцију
160:
01
Приходи из буџета
9.697.552

01

0602-

Приходи из буџета

Функција 160:
9.697.552
Извори
финансирања
за
програмску активност 0602-0009:
Приходи из буџета
9.697.552
Свега за програмску активност
9.697.552
0602-0009:

9.697.552

9.697.552
9.697.552

9.697.552
9.697.552

Стална буџетска резерва

473

0010
160
212

Опште
јавне
услуге
некласификоване на другом месту
49911 Стална резерва
2.479.773
Извори финансирања за функцију
160:
01
Приходи из буџета
2.479.773

01

06020014
220
213
214
215

424
426
513

01

01

2.479.773

2.479.773

Функција 160:
2.479.773
Извори
финансирања
за
програмску активност 0602-0010:
Приходи из буџета
2.479.773
Свега за програмску активност
2.479.773
0602-0010:

Управљање
у
ванредним
ситуацијама
Цивилна заштита
Специјализоване услуге
Материјал
Остале некретнине и опрема
Извори финансирања за функцију
220:
Приходи из буџета

2.479.773

2.479.773
2.479.773

1.800.000
1.600.000
1.995.000

1.800.000
1.600.000
1.995.000

5.395.000

5.395.000

Функција 220:
5.395.000
Извори
финансирања
за
програмску активност 0602-0014:
Приходи из буџета
5.395.000
Свега за програмску активност
5.395.000
0602-0014:

5.395.000

5.395.000
5.395.000

Извори финансирања за Програм
15:
01
06
07
08
13

Приходи из буџета

Донације
од
међународних
организација
Трансфери од другог нивоа власти
Донације
од
невладиних
организација и појединаца
Нераспоређени вишак прихода из
0
ранијих година
Свега за Програм 15:

0501

0501П1
430
216

511

299.236.1
02

299.236.102
0

0

0

0

0

0

0

0
299.236.1
02

299.236.102 0

ПРОГРАМ
17:
ЕНЕРГЕТСКА
ЕФИКАСНОСТ
ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ
Пројекат: Унапређење енергетске
ефикасности - Замена столарије на
обданишту "Бамби" - Предшколска
установа Бамби
Гориво и енергија
Зграде и грађевински објекти
11.092.541

И

11.092.54

474

1
Извори финансирања за функцију
430:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Функција 430:

11.092.54
1

11.092.541

0
11.092.541

0

11.092.54
1

Извори финансирања за Пројекат
0501-П1:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од другог нивоа власти 0
Нераспоређени вишак прихода из
0
ранијих година

13

Свега за Пројекат 0501-П1:

0501П2
430
217

425

01

01

0501П3
430
218

425

01

01

Пројекат: Унапређење енергетске
ефикасности - Текуће одржавање
фасаде ОШ "Вук Караџић"
Гориво и енергија
Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију
430:
Приходи из буџета
Функција 430:
Извори финансирања за Пројекат
0501-П2:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 0501-П2:
Пројекат: Унапређење енергетске
ефикасности
Инвестиционо
одржавање крова Дома културе просторије Музеја рударства и
металургије
Гориво и енергија
Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију
430:
Приходи из буџета
Функција 430:
Извори финансирања за Пројекат
0501-П3:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 0501-П3:

11.092.54
1
0

11.092.541

11.092.541

0
0

8.074.080

11.092.54
1

8.074.080

8.074.080
8.074.080

0

8.074.080
8.074.080

8.074.080
8.074.080

0

8.074.080
8.074.080

1.678.026

1.678.026

1.678.026
1.678.026

0

1.678.026
1.678.026

1.678.026
1.678.026

0

1.678.026
1.678.026

Пројекат: Унапређење енергетске
ефикасности - Замена спољне
столарије ОШ "3.октобар"
Гориво и енергија

0501П4
430
219

511

Зграде и грађевински објекти

13.862.748

13.862.74
8

Извори финансирања за функцију

475

430:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Функција 430:

13.862.74
8

13.862.748

0
13.862.748

0

13.862.74
8

Извори финансирања за Пројекат
0501-П4:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од другог нивоа власти 0
Нераспоређени вишак прихода из
0
ранијих година

13

Свега за Пројекат 0501-П4:

0501П5
430
220

511

01
13

01
07
13

Пројекат: Унапређење енергетске
ефикасности
Инвестиционо
одржавање крова ОШ "Вук
Караџић", подручно одељење у
Слатини
Гориво и енергија
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију
430:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Функција 430:
Извори финансирања за Пројекат
0501-П5:
Приходи из буџета
Трансфери од другог нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за Пројекат 0501-П5:

13.862.74
8
0

13.862.748

13.862.748

0
0

13.862.74
8

1.820.220

1.820.220

1.820.220

1.820.220
0

1.820.220

0

1.820.220

1.820.220
0

1.820.220
0

0

0

1.820.220

0

1.820.220

Извори финансирања за Програм
17:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из
0
ранијих година
Свега за Програм 17:

36.527.61
5

36.527.615

0
0

36.527.61
5

1.766.430.09
0
5

1.766.430.
095

36.527.615

Извори финансирања за Главу 5.1:
01

Приходи из буџета

06

Донације
од
међународних
организација
Трансфери од другог нивоа власти 16.080.000

07

0

0

0

16.080.00

476

0
08
09
13

5

2
1201
12010001
820
221

411

222

412

223
224

414
415

225

416

226
227
228
229
230
231
232

421
422
423
424
425
426
444

233

465

234

482

235
236

512
515

01
04
07
13

Донације
од
невладиних
организација и појединаца
Примања
од
продаје
0
нефинансијске имовине
Нераспоређени вишак прихода из
76.049.941
ранијих година
1.858.560.03
Свега за Главу 5.1:
6

УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
И ИНФОРМИСАЊА
Функционисање
локалних
установа културе
Услуге културе
Плате,
додаци
и
накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали
посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Пратећи трошкови задуживања
Остале донације, дотације и
трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и
пенали
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију
820:
Приходи из буџета

0

0

0

0
0

76.049.94
1
1.858.560.
036

43.246.434

43.246.43
4

7.741.110

7.741.110

903.885
957.000

87.000

430.000
6.905.200
285.000
1.734.000
105.000
3.341.164
1.325.520
14.000

990.885
957.000
430.000

129.000
0
0
0
10.000
2.000

7.034.200
285.000
1.734.000
105.000
3.341.164
1.335.520
16.000

6.328.479

6.328.479

121.000

121.000

1.267.500
2.294.600

1.267.500
2.294.600

76.999.892

76.999.89
2

Сопствени приходи буџетских
корисника
Трансфери од другог нивоа власти 0
Нераспоређени вишак прихода из
0
ранијих година
Функција 820:

0

76.999.892

141.000

141.000

87.000

87.000

0

0

228.000

77.227.89
2

Извори
финансирања
за
програмску активност 1201-0001:
01
04
07
13

Приходи из буџета

76.999.89
2

76.999.892

Сопствени приходи буџетских
корисника
Трансфери од другог нивоа власти 0
Нераспоређени вишак прихода из
0
ранијих година

141.000

141.000

87.000

87.000

0

0

477

Свега за програмску активност
76.999.892
1201-0001:

12010002
820
237
238
239
240
241

421
422
423
424
426

01
04
07
13

Јачање културне продукције и
уметничког стваралаштва
Услуге културе
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Извори финансирања за функцију
820:
Приходи из буџета

1.240.000
70.000
6.206.000
8.190.000
1.160.000

30.000
355.750

16.866.000

77.227.89
2

1.240.000
70.000
6.206.000
8.220.000
1.515.750

16.866.00
0

16.866.000

Сопствени приходи буџетских
корисника
Трансфери од другог нивоа власти 0
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Функција 820:

228.000

385.750

385.750
0

0

0

385.750

17.251.75
0

Извори
финансирања
за
програмску активност 1201-0002:
01
04
07
13

12010003
820
242
243
244
245
246
247

421
422
423
424
426
515

01
04
07
13

01
04

Приходи из буџета

Сопствени приходи буџетских
корисника
Трансфери од другог нивоа власти 0
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за програмску активност
16.866.000
1201-0002:
Унапређење система очувања и
представљања
културноисторијског наслеђа
Услуге културе
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију
820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
корисника
Трансфери од другог нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Функција 820:
Извори
финансирања
за
програмску активност 1201-0003:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских

16.866.00
0

16.866.000

1.500
114.800
623.740
97.500
146.566
60.000

385.750

0
0

0

385.750

17.251.75
0

4.500

21.000
57.375

1.044.106

6.000
114.800
623.740
118.500
203.941
60.000

1.044.106
82.875

0

1.044.106

385.750

82.875
0

0

0

82.875

1.126.981

82.875

1.044.106
82.875

1.044.106

478

07
13

корисника
Трансфери од другог нивоа власти 0
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за програмску активност
1.044.106
1201-0003:

0
0

0

82.875

1.126.981

Извори финансирања за Програм
13:
01
04
07
13

Приходи из буџета

Сопствени приходи буџетских
корисника
Трансфери од другог нивоа власти 0
Нераспоређени вишак прихода из
0
ранијих година
Свега за Програм 13:

94.909.99
8

94.909.998

94.909.998

609.625

609.625

87.000

87.000

0

0

696.625

95.606.62
3

Извори финансирања за Главу 5.2:
01
04
07
13

Приходи из буџета

Сопствени приходи буџетских
корисника
Трансфери од другог нивоа власти 0
Нераспоређени вишак прихода из
0
ранијих година
Свега за Главу 5.2:

5

3
2001
20010001
911
248

411

249

412

250
251

414
415

252

416

253

421

254
255
256
257

422
423
424
425

258

426

259
260

444
465

94.909.99
8

94.909.998

94.909.998

609.625

609.625

87.000

87.000

0

0

696.625

95.606.62
3

ПРЕДШКОЛСКА
УСТАНОВА
"БАМБИ"
ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ
И ОБРАЗОВАЊЕ
Функционисање
предшколских
установа
Предшколско образовање
Плате,
додаци
и
накнаде
119.442.4
119.442.465
запослених (зараде)
65
Социјални доприноси на терет
21.380.20
21.380.205
послодавца
5
Социјална давања запосленима
1.149.000
4.000.000 5.149.000
Накнаде трошкова за запослене
3.000.000
3.000.000
Награде запосленима и остали
1.962.000
1.962.000
посебни расходи
16.587.00
Стални трошкови
14.264.000 2.323.000
0
Трошкови путовања
345.000
61.000
406.000
Услуге по уговору
1.377.500
709.000
2.086.500
Специјализоване услуге
1.501.900
180.000
1.681.900
Текуће поправке и одржавање
840.000
297.000
1.137.000
31.600.60
Материјал
28.603.600 2.997.000
0
Пратећи трошкови задуживања
25.000
25.000
Остале донације, дотације и 12.521.250
12.521.25

479

261

482

262
263
264

512
515
523

трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и
223.000
пенали
Машине и опрема
6.000.000
Нематеријална имовина
188.000
Залихе робе за даљу продају
Извори финансирања за функцију
911:

01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских
корисника
Трансфери од другог нивоа власти 7.705.000
Добровољни
трансфери
од
физичких и правних лица
Примања
од
продаје
нефинансијске имовине
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Родитељски динар за ваннаставне
активности

04
07
08
09
13
16

Функција 911:

205.117.920

212.822.920

0
1.150.000 1.373.000
705.000
600.000

6.705.000
188.000
600.000

205.117.9
20
4.000.000 4.000.000
8.170.000 8.170.000
22.000

7.727.000

40.000

40.000

600.000

600.000
0

190.000

190.000

13.022.00 225.844.9
0
20

Извори
финансирања
за
програмску активност 2001-0001:
01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских
корисника
Трансфери од другог нивоа власти 7.705.000
Добровољни
трансфери
од
физичких и правних лица
Примања
од
продаје
нефинансијске имовине
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Родитељски динар за ваннаставне
активности
Свега за програмску активност
212.822.920
2001-0001:

04
07
08
09
13
16

205.117.920

205.117.9
20
4.000.000 4.000.000
8.170.000 8.170.000
22.000

7.727.000

40.000

40.000

600.000

600.000

0

0

190.000

190.000

13.022.00 225.844.9
0
20

Извори финансирања за Програм 8:
01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских
корисника
Трансфери од другог нивоа власти 7.705.000
Добровољни
трансфери
од
физичких и правних лица
Примања
од
продаје
нефинансијске имовине
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Родитељски динар за ваннаставне
активности
Свега за Програм 8:
212.822.920

04
07
08
09
13
16

205.117.920

205.117.9
20
4.000.000 4.000.000
8.170.000 8.170.000
22.000

7.727.000

40.000

40.000

600.000

600.000

0

0

190.000

190.000

13.022.00 225.844.9

480

0

20

Извори финансирања за Главу 5.3.:
01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских
корисника
Трансфери од другог нивоа власти 7.705.000
Добровољни
трансфери
од
физичких и правних лица
Примања
од
продаје
нефинансијске имовине
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Родитељски динар за ваннаставне
активности

04
07
08
09
13
16

Свега за Главу 5.3.:

5

0602

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

06020002

Функционисање месних заједница

4

160
265
266
267
268
269

421
423
425
426
444

270

482

271

483

272

512

01
08
13

Опште
јавне
услуге
некласификоване на другом месту;
Стални трошкови
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Пратећи трошкови задуживања
Порези, обавезне таксе, казне и
пенали
Новчане казне и пенали по решењу
судова
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију
160:
Приходи из буџета

205.117.920

8.170.000 8.170.000
22.000

7.727.000

40.000

40.000

600.000

600.000

0

0

190.000

190.000

212.822.920

13.022.00 225.844.9
0
20

8.559.500
338.000
3.282.478
1.114.000
90.500

0
0
0
0
0

8.559.500
338.000
3.282.478
1.114.000
90.500

14.000

0

14.000

12.000

0

12.000

1.339.025

0

1.339.025

14.749.50
3

14.749.503

Добровољни
трансфери
од
физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода из
0
ранијих година
Функција 160:

205.117.9
20
4.000.000 4.000.000

14.749.503

0

0
0

0

14.749.50
3

Извори
финансирања
за
Програмску активност 0602-0002:
01
08
13

Приходи из буџета

14.749.50
3

14.749.503

Добровољни
трансфери
од
физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода из
0
ранијих година
Свега за Програмску активност
14.749.503
0602-0002:

0

0
0

0

14.749.50
3

481

Извори финансирања за Програм
15:
01
08
13

Приходи из буџета

Добровољни
трансфери
од
физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода из
0
ранијих година
Свега за Програм 15:

14.749.50
3

14.749.503

14.749.503

0

0
0

0

14.749.50
3

Извори финансирања за Главу 5.4.:
01
08
13

Приходи из буџета

Добровољни
трансфери
од
физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода из
0
ранијих година
Свега за Главу 5.4:

5

14.749.50
3

14.749.503

14.749.503

0

0
0

0

14.749.50
3

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
БОР
ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА

5
1502
15020001

Управљањем развојем туризма
473
273

411

274

412

275
276
277
278
279
280
281
282

414
415
421
422
423
425
426
444

283

465

284

482

285

512

Туризам
Плате,
додаци
и
накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Пратећи трошкови задуживања
Остале донације, дотације и
трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и
пенали
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију
473:

01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских
корисника
Трансфери од другог нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година

04
07
13

9.466.862

9.466.862

1.910.397

1.910.397

60.000
288.000
688.500
303.000
130.000
110.000
280.000
2.000

1.000.000 1.060.000
288.000
160.000
848.500
303.000
130.000
110.000
280.000
2.000

1.150.576

1.150.576

32.500

32.500

30.000

30.000

14.451.835

14.451.83
5
1.000.000 1.000.000
160.000

160.000
0
0

482

Функција 473:

14.451.835

1.160.000

15.611.83
5

Извори
финансирања
за
Програмску активност 1502-0001:
01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских
корисника
Трансфери од другог нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за Програмску активност
14.451.835
1502-0001:

04
07
13

15020002

14.451.835

14.451.83
5
1.000.000 1.000.000
160.000

160.000

0

0

0

0

1.160.000

15.611.83
5

Промоција туристичке понуде
473
286
287
288
289

423
424
426
523

01
04
08
09
13

01
04
08
09
13

Туризам
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Залихе робе за даљу продају
Извори финансирања за функцију
473:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
корисника
Добровољни
трансфери
од
физичких и правних лица
Примања
од
продаје
нефинансијске имовине
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Функција 473:
Извори
финансирања
за
Програмску активност 1502-0002:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
корисника
Добровољни
трансфери
од
физичких и правних лица
Примања
од
продаје
нефинансијске имовине
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за Програмску активност
1502-0002:

1.618.100
30.000
168.400
800.000

1.816.500

1.618.100
30.000
168.400
800.000

1.816.500
0

0
0

800.000

800.000
0

1.816.500

800.000

1.816.500

1.816.500

2.616.500

1.816.500
0

0

0

0

800.000

800.000

0

0

800.000

2.616.500

Извори финансирања за Програм 4:
01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских
корисника
Трансфери од другог нивоа власти 0
Добровољни
трансфери
од

04
07
08

16.268.335

16.268.33
5
1.000.000 1.000.000
160.000

160.000

0
0

0
0

483

09
13

физичких и правних лица
Примања
од
продаје
нефинансијске имовине
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за Програм 4:

16.268.335

800.000

800.000

0

0

1.960.000

18.228.33
5

Извори финансирања за Главу 5.5:
01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских
корисника
Трансфери од другог нивоа власти 0
Добровољни
трансфери
од
физичких и правних лица
Примања
од
продаје
нефинансијске имовине
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година

04
07
08
09
13

5

6
1301
13010004
810

16.268.335

16.268.33
5
1.000.000 1.000.000
160.000

160.000

0

0

0

0

800.000

800.000

0

0

1.960.000

18.228.33
5

Свега за Главу 5.5:

16.268.335

УСТАНОВА
СПОРТСКИ
ЦЕНТАР БОР
ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА
И ОМЛАДИНЕ
Функционисање
локалних
спортских установа
Услуге рекреације и спорта
Плате,
додаци
и
накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали
посебни расходи

42.595.590

42.595.59
0

7.624.620

7.624.620

910.000
1.794.552

250.000
250.000
2.793.900 3.703.900
1.794.552

57.294.440

290

411

291

412

292
293
294

413
414
415

295

416

296

421

Стални трошкови

297
298
299
300
301
302

422
423
424
425
426
444

303

465

304

482

305

512

Трошкови путовања
100.000
Услуге по уговору
250.000
Специјализоване услуге
1.138.000
Текуће поправке и одржавање
4.260.000
Материјал
3.490.000
Пратећи трошкови задуживања
100.000
Остале донације, дотације и
2.249.288
трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и
100.000
пенали
Машине и опрема
2.160.000

306

523

Залихе робе за даљу продају

01

Извори финансирања за функцију
810:
Приходи из буџета
124.916.490

850.000

850.000
58.046.44
0
590.000
690.000
1.631.000 1.881.000
990.000
2.128.000
2.820.000 7.080.000
3.020.000 6.510.000
50.000
150.000
752.000

2.249.288
350.000

450.000

1.799.000 3.959.000
17.000.00 17.000.00
0
0

124.916.4

484

04
07
09
13
15

Сопствени приходи буџетских
корисника
Трансфери од другог нивоа власти
Примања
од
продаје
нефинансијске имовине
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Неутрошена средства донација из
претходних година
Функција 810:

12.552.00
0
2.493.900
17.000.00
0

90
12.552.00
0
2.493.900
17.000.00
0
0
0

124.916.490

32.045.90 156.962.3
0
90

Извори
финансирања
за
Програмску активност 1301-0004:
01
04
07
09
13
15

Приходи из буџета

124.916.490

Сопствени приходи буџетских
корисника
Трансфери од другог нивоа власти
Примања
од
продаје
нефинансијске имовине
Нераспоређени вишак прихода из
0
ранијих година
Неутрошена средства донација из
претходних година
Свега за Програмску активност
124.916.490
1301-0004:

124.916.4
90
12.552.00 12.552.00
0
0
2.493.900 2.493.900
17.000.00 17.000.00
0
0
0

0

0

0

32.045.90 156.962.3
0
90

Извори финансирања за Програм
14:
01
04
07
09
13
15

Приходи из буџета

124.916.490

Сопствени приходи буџетских
корисника
Трансфери од другог нивоа власти
Примања
од
продаје
нефинансијске имовине
Нераспоређени вишак прихода из
0
ранијих година
Неутрошена средства донација из
претходних година
Свега за Програм 14:

124.916.490

124.916.4
90
12.552.00 12.552.00
0
0
2.493.900 2.493.900
17.000.00 17.000.00
0
0
0

0

0

0

32.045.90 156.962.3
0
90

Извори финансирања за Главу 5.6:
01
04
07
09
13
15

Приходи из буџета

124.916.490

Сопствени приходи буџетских
корисника
Трансфери од другог нивоа власти
Примања
од
продаје
нефинансијске имовине
Нераспоређени вишак прихода из
0
ранијих година
Неутрошена средства донација из
претходних година
Свега за Главу 5.6:

124.916.490

124.916.4
90
12.552.00 12.552.00
0
0
2.493.900 2.493.900
17.000.00 17.000.00
0
0
0

0

0

0

32.045.90 156.962.3
0
90
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5

7
0401
04010001
560
307
308

423
426

01
13

01
13

04010002
530
309
310
311
312

424
425
426
511

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПРОГРАМ
6:
ЗАШТИТА
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Управљање заштитом животне
средине
Заштита
животне
средине
некласификоване на другом месту
Услуге по уговору
Материјал
Извори финансирања за функцију
560:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Функција 560:
Извори
финансирања
за
Програмску активност 0401-0001:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за Програмску активност
0401-0001:

Праћење квалитета елемената
животне средине
Смањење загађености
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију
530:

700.000
80.000

700.000
80.000

780.000

780.000

0

0

780.000

780.000

780.000

780.000

0

0

780.000

0

780.000

6.200.000
1.000.000
2.000.000
4.800.000

6.200.000
1.000.000
2.000.000
4.800.000

12.000.000

12.000.00
0

01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из
2.000.000
ранијих година
Функција 530:

0

14.000.000

2.000.000
0

14.000.00
0

Извори
финансирања
за
Програмску активност 0401-0002:
01
13

04010004

Приходи из буџета

12.000.00
0

12.000.000

Нераспоређени вишак прихода из
2.000.000
ранијих година
Свега за Програмску активност
14.000.000
0401-0002:

2.000.000
0

14.000.00
0

Управљање отпадним водама
520
313

451

314

511

Управљање отпадним водама
Субвенције
јавним
нефинансијским предузећима и 5.000.000
организацијама
Зграде и грађевински објекти
24.470.000

5.000.000
24.470.00

486

315

512

Машине и опрема

0
33.803.08
8

33.803.088

Извори финансирања за функцију
520:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти 7.776.000
Нераспоређени вишак прихода из
13.126.456
ранијих година

13

Функција 520:

42.370.632

63.273.088

0

42.370.63
2
7.776.000
13.126.45
6
63.273.08
8

Извори
финансирања
за
Програмску активност 0401-0004:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти 7.776.000
Нераспоређени вишак прихода из
13.126.456
ранијих година
Свега за Програмску активност
63.273.088
0401-0004:

13

04010005

42.370.632

0

42.370.63
2
7.776.000
13.126.45
6
63.273.08
8

Управљање комуналним отпадом
316

423

317

451

Управљање отпадом
Услуге по уговору
450.000
Субвенције
јавним
нефинансијским предузећима и 15.000.000
организацијама
Извори финансирања за функцију
510:

01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из
0
ранијих година

510

Функција 510:

450.000
15.000.00
0

15.450.00
0

15.450.000

15.450.000

0
0

15.450.00
0

Извори
финансирања
за
Програмску активност 0401-0005:
01
13

Приходи из буџета

15.450.00
0

15.450.000

Нераспоређени вишак прихода из
0
ранијих година
Свега за Програмску активност
15.450.000
0401-0005:

0
0

15.450.00
0

Извори финансирања за Програм 6:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти 7.776.000
Нераспоређени вишак прихода из
15.126.456
ранијих година

13

Свега за Програм 6:

70.600.632

93.503.088

0

70.600.63
2
7.776.000
15.126.45
6
93.503.08
8

487

Извори финансирања за Главу 5.7.:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од другог нивоа власти 7.776.000
Нераспоређени вишак прихода из
15.126.456
ранијих година

13

Свега за Главу 5.7.:

5

8
0101
01010001
421
318
319

423
424

01
13

01
13

01010002

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ
ПОЉОПРИВРЕДЕ
ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА
И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
Подршка
за
спровођење
пољопривредне
политике
у
локалној заједници
Пољопривреда
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију
421:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Функција 421:
Извори
финансирања
за
Програмску активност 0101-0001:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за Програмску активност
0101-0001:

70.600.632

93.503.088

0

70.600.63
2
7.776.000
15.126.45
6
93.503.08
8

350.000
0

350.000
0

155.019

155.019

194.981

194.981

350.000

0

350.000

155.019

155.019

194.981

194.981

350.000

0

350.000

Мере подршке руралном развоју
421
320
321

423
426

322

451

323

481

01

Пољопривреда
Услуге по уговору
Материјал
Текуће
субвенције
јавним
нефинансијским предузећима и
организацијама
Дотације
невладиним
организацијама
Извори финансирања за функцију
421:

1.500.000
1.500.000

1.500.000
1.500.000

21.250.000

21.250.00
0

400.000

400.000

Приходи из буџета

24.650.000

Функција 421:

24.650.000

0

24.650.00
0
24.650.00
0

Извори
финансирања
за
Програмску активност 0101-0002:
01

Приходи из буџета

24.650.000

Свега за Програмску активност
24.650.000
0101-0002:

0

24.650.00
0
24.650.00
0

488

Извори финансирања за Програм 5:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из
194.981
ранијих година
Свега за Програм 5:

24.805.01
9

24.805.019

25.000.000

194.981
0

25.000.00
0

Извори финансирања за Главу 5.8.:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из
194.981
ранијих година
Свега за Главу 5.8.:

24.805.01
9

24.805.019

194.981
25.000.00
0

25.000.000

0

2.317.797.99
2

2.317.797.
992
5.000.000 5.000.000
21.491.62 21.491.62
5
5

Извори финансирања за раздео 5:
01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских
корисника
Донације
од
међународних
организација

04
06
07
08
09
13
16

Трансфери од другог нивоа власти

31.561.000

Добровољни
трансфери
од
0
физичких и правних лица
Примања
од
продаје
0
нефинансијске имовине
Нераспоређени вишак прихода из
91.371.378
ранијих година
Родитељски динар за ваннаставне
активности
2.440.730.37
Свега за раздео 5:
0

0

0

2.602.900

34.163.90
0

40.000

40.000

18.400.00 18.400.00
0
0
91.371.37
0
8
190.000

190.000

47.724.52 2.488.454.
5
895

Извори финансирања за Разделе
1,2,3,4,5 :
01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских
корисника
Донације
од
међународних
организација

04
06
07
08
09
13

Трансфери од другог нивоа власти

2.466.067.62
2

31.561.000

Добровољни
трансфери
од
0
физичких и правних лица
Примања
од
продаје
0
нефинансијске имовине
Нераспоређени вишак прихода из 91.371.378

2.466.067.
622
5.000.000 5.000.000
21.491.62 21.491.62
5
5
0

0

2.602.900

34.163.90
0

40.000

40.000

18.400.00 18.400.00
0
0
0
91.371.37
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16

ранијих година
Родитељски динар за ваннаставне
активности
Свега за Разделе 1,2,3,4 и 5:

8
190.000

190.000

2.589.000.00 47.724.52 2.636.724.
0
5
525

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 9
За извршење буџета града Бора одговоран је градоначелник града Бора.
Наредбодавац за извршење буџета је градоначелник града Бора.
Члан 10
Директни корисници средстава буџета града Бора су: Скупштина града Бора, Градоначелник града
Бора, Градско веће града Бора, Правобранилаштво града Бора и Градска управа града Бора.
Индиректни корисници средстава буџета града Бора 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 и
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 града Бора 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, 99/16, 113/17 и 47/18) 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.
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
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За индиректне кориснике буџетских средстава, Градска 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 Градске управе града Бора, уз сагласност градоначелника града Бора, 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
Градске управе града Бора 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 2018. години у складу са одобреним апропријацијама у 2018. години, а не извршене
у току 2018. године, преносе се у 2019. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет
одобрених апропријација овом одлуком.
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 града Бора», врши председник Скупштине града Бора, или лице које он овласти.
Оверу из става 1 овог члана за документацију која се плаћа из средстава планираних у оквиру Раздела
2-« Градоначелник града Бора» и Раздела 3-« Градско веће града Бора», врши градоначелник града Бора, или
лице које он овласти.
Оверу из става 1 овог члана за документацију која се плаћа из средстава планираних у оквиру Раздела
4-«Правобранилаштво града Бора» врши Правобранилац града Бора или лице које он овласти.
Оверу из става 1 овог члана за документацију која се плаћа из средстава планираних у оквиру Раздела
5-«Градска управа града Бора» врши начелник Градске управе града Бора или лице које он овласти, изузев
документације коју по овлашћењу из закона или другог акта оверава градоначелник града Бора.
На документацији која садржи износе трошкова који се морају разграничавати на раздео 1, 2 и раздео
5, јер су јединствено обрачунати и фактурисани, потребно је обезбедити оверу и председника скупштине
града Бора, градоначелника града Бора и начелника Градске управе града Бора.
Члан 21
Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење органа управе надлежног за финансије, може
вршити преусмеравање апропријација-повећање распоређених средстава за поједине намене (апропријације),
највише до 10% вредности апропријације за расход чији се износ умањује.
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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 градоначелник.
Члан 22
Буџетски корисници су дужни да на захтев 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 града.
Неутрошена средства пренета у складу са Одлуком о буџету града Бора за 2019. годину, корисници
средстава буџета дужни су да пренесу на рачун извршења буџета најкасније до 31.12.2019. године.
Члан 24
Директни и индиректни корисници средстава буџета града Бора 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
Градско веће донеће програм рационализације којим ће обухватити све кориснике јавних средстава
града Бора.
Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности градоначелника, засновати радни
однос са новим лицем до краја 2019.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 Градско 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, Градско веће усваја и
доставља извештај Скупштини града.
Извештај садржи и одступања усвојеног буџета и извршења и образложења великих одступања.
Члан 27
Део планираних прихода и примања буџета општине Бор за 2019.годину се не распоређује већ се
задржава на име текуће буџетске резерве.
Градоначелник града Бора, 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,
градоначелник 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
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.
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Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси градоначелник Бор, на предлог локалног
органа управе надлежног за финансије.
Члан 30
Јавна предузећа и други облици организовања чији је оснивач град 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 2018. годину уплате у буџет града Бора, према динамици коју одреди Одељење за
привреду и друштвене делатности Градске управе града Бора.
Привредна друштва чији је оснивач град Бор или у којима град Бор има учешће у власништву дужна
су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године у буџет града Бора уплате најмање 30% сразмерног
дела добити по завршном рачуну за 2018. годину, који у складу са законом који уређује привредна друштва
припада граду Бор као члану друштва, а према динамици коју одреди Одељење за привреду и друштвене
делатности Градске управе Бор.
Члан 31
Из средстава буџета града Бора не могу се издавати гаранције.
Буџет града Бора 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 града, на предлог градоначелника града Бора.
Члан 32
Градоначелник 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.
Градоначелник 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 града Бора
обрачунаваће амортизацију средстава за рад у 2019. 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 2019. години, осим сталних
трошкова неопходнох за обављање делатности.
Уколико плаћање сталних трошкова није могуће извршити на основу раздвојених рачуна, корисник
који управља јавним средствима врши плаћање, а затим директни односно индиректни корисник из става 1.
овог члана врши одговарајућу рефундацију насталих расхода.
Рефундација из става 2. овог члана сматра се начином извршавања расхода, у складу са Законом о
буџетском систему.
Члан 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-»Градска управа града
Бора«, 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. -»Градска управа града Бора«.
Члан 37
У случају да се буџету града Бора из другог буџета (Републике, друге општине или града) 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 38
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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 града Бора.
Члан 39
Новчана средстава на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2019. години само у
складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим чланом Закона,
градоначелник, односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања.
Члан 40
У буџетској 2019. години неће се вршити обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста
накнада и бонуса предвиђених посебним и појединачним колектиним 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 2019. години.
Члан 41
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, 99/16,
113/17 и 47/18) 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 148 на неодређено време и 24 на одређено време:
- Скупштина града Бора 1 на одређено;
- Градоначелник града Бора 2 на одређено;
- Градско веће града Бора 7 на одређено;
– Правобранилаштво града Бора 1 на неодређено и 2 на одређено и
- Градска управа града Бора 147 на неодређено и 12 на одређено;
2. Установе које се финансирају из буџета (осим предшколских установа)-Установе културе 51 на
неодређено и 5 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 13 на неодређено и 1 на одређено,
3. Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета укупно 87 на неодређено и
8 на одређено:
- Туристичка организација 8 на неодређено и 3 на одређено и
- Установа Спортски центар Бор 79 на неодређено време и 5 на одређено време.
Овај број увећава се за:
4.Предшколска установа-``Бамби`` 164 на неодређено и 15 на одређено.
Члан 42
У циљу смањења трошкова у функционисању свих директних, индиректних и осталих корисника јавних
средстава буџета града Бора, 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;ж
4. Ограничење трошкова за организацију слава месних заједница до 10.000 динара;
5. Уштеда у набавци материјала, трошкова горива.
Задужују се сви корисници јавних средстава да донесу потребна акта за регулисање наведених мера
штедњи и доставе их Одељењу за финансије Градске управе града Бора.
Члан 43
Ову одлуку објавити у службеном листу града Бора и доставити Министарству финансија.
Члан 44
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу града Бора».
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Број: 400- 317/2018-I
У Бору 28. децембар 2018. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ПРЕДСЕДНИК
Драган Жикић, с.р.

13. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
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ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА
Носачи информација којима располаже локална самоуправа, насталих у њеном раду
су:
Архива са предметима
Електронска база података
Информације (подаци) који су примљени и настали у раду органа града Бор , обрађују се у
складу са канцеларијским пословањем.
Канцеларијско пословање обухвата: примање, прегледање, распоређивање, евидентирање,
достављање у рад и отпремање поште, административно-техничко обрађивање аката, архивирање и
чување архивираних предмета, излучивање безвредног регистратурског материјала и предају
архивске грађе надлежном архиву, као и праћење ефикасности и ажурности рада органа управе.
Информације (подаци) чувају се у папирном облику, те је носилац информација папир осим
бирачког списка и матичних књига које се чувају у електронском облику.
Сви носачи информација (података) у папирном облику чувају се у писарници и архиви, као
посебној просторији која је закључана и одвојена од осталог дела зграде, на металним полицама.
Носачи информација у електронском облику чувају се: бирачки списак- у канцеларији бр. 38;
матичне књиге у канцеларији бр. 36 и 37.
архиви се чувају свршени (архивирани) предмети, евиденција о предметима, као и остали
регистратурски материјал до предаје надлежном архиву.
Регистратурски материјал који настаје у току рада органа Града дели се на управне и остале
предмете у складу са канцеларијским пословањем, при чему се управним предметима сматрају
предмети у којима се води управни поступак којим се решава о правима и обавезама и правним
интересима грађана и правних лица.
Све информације (подаци, предмети) које настају у раду органа Града, доступни су на увид
грађанима и правним лицима у складу са Законом о општем управном поступку за управне предмете
законим који регулишу могућност увида у поједине вресте управних предмета, док за остале
предмете у складу са актима Градске управе.
За акта која су прописом одређена као државна, војна, или службена тајна, води се посебна
евиденција и на посебан начин су доступна.
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16.ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ
Органи града у свом раду или у вези са радом поседују:
Опште акте органа града – објављују се у „Службеном листу града Бор“ и на веб-сајту
града
Стратегије
Акционе планове
Прописе виших органа
Записнике са седница Скупштине града
Записнике са седница радних тела Скупштине града
Записнике са седница Градског већа,
Записнике са седница радних тела Градског већа
Закључене уговоре
Захтеве, иницијативе грађана
Акте донете по захтевима странака
Јавне позиве, конкурсе
Понуде и документације на јавним набавкама
Документацију о извршеним плаћањима
Финансијску документацију
Персоналну докуменатцију запослених
Бирачки списак
Појединачне акте донете у управном поступку
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ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА
Захтев за приступ информацијама од јавног значаја може се поднети на исти начин на који се
подноси и сваки други захтев.
захтеву треба навести која се информација тражи, назив органа од кога се информација
тражи, подаци о тражиоцу информације као и начин достављања информације.
Тражилац информације у захтеву не мора навести разлог тражења информације.
Тражилац у захтеву наводи на који начин жели да му се омогући право на приступ
информацијама односно наводи да ли жели увид, дали копију документа, да ли жели докуменат у
електронском облику.
Корисник, односно тражилац информације: сваки грађанин и правно лице
Поступак:
Захтев за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја тражилац
информације може поднети писменим путем.
Тражилац подноси писмени захтев органу власти за остваривање права на приступ
информацијама од јавног значаја.
Обрасци за подношење захтева налазе се на инфо-пулту Градском услужном центру и на вебсајту града.
Захтев мора садржати:
Назив органа власти:
ГРАД БОР
Ул. Моше Пијаде бр. 3.
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА ПОСТУПАЊЕ
ПО ЗАХТЕВУ ЗА СЛОБОДАН ПРИСТУП
ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
Име, презиме и адресу тражиоца
Што прецизнији опис информације која се тражи
Захтев може садржати:
И друге податке који олакшавају проналажење тражене информације.
Писмени захтев се може поднети и лично на шалтеру број 1 у Градском услужном центру.
Тражилац се може обратити и усменим захтевом који се саопштава у записник који води
овлашћено лице органа власти за приступ информацијама од јавног значаја
Тражилац од органа јавне власти може да захтева:
Обавештења да ли поседује тражену информацију;
Да му омогући увид у документ који садржи тражену информацију;
Да му изда копију тог документа;
Да му достави копију документа поштом, или на други начин.
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Одлучивање по захтеву
Орган власти дужан је да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема
захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи
тражену информацију, односно изда му или упути копију тог документа.
Ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од значаја за
заштиту живота, или слободе неког лица, односно за угрожавање, или заштиту здравља
становништва и животне средине, орган власти мора да обавести тражиоца о поседовању те
информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, односно да му изда
копију тог документа најкасније у року од 48 сати од пријема захтева.
Ако орган власти није у могућности, из оправданих разлога да у року од 15 дана од дана
пријема захтева обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који
садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужан је да о томе
одмах обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема
захтева, у коме ће тражиоца обавестити о поседовању информације, ставити му на увид документ
који садржи тражену информацију, изда му, односно упути копију тог документа.
Накнада
Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан;
Издавање копије документа који садржи тражену информацију издаје се у обавезу
тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде копије;
Код упућивања копије документа наплаћују се и трошкови упућивања.
Ослобођени од обавезе плаћања накнаде за издавање копије документа који садржи
тражену информацију су:
Новинари, када копију документа захтевају ради обављања свог позива;
Удружења за заштиту људских права, када копију документа захтевају ради
остваривања циљева удружења и
Сва лица када се тражена информација односи на угрожавање, односно заштиту
здравља становништва и животне средине,
осим у случајевима из члана 10. став 1. Закона, односно ако се ради о информацији која је
већ објављена и доступна у земљи, или на интернету.
Жалба
Изјављивање жалбе: Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту
података о личности.
Р о к: 15 дана од дана достављања решења органа власти.
Адреса повереника:
Повереник за информације од јавног значаја, Ул.
Булевар краља Александра бр. 42 11000 Б Е О Г Р А
Д
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Образац захтева
_____________________________________________________________
назив органа коме се захтев упућује

ЗА Х Т Е В
ЗА ПРИСТУП
ИНФОРМАЦИЈИ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
(«Сл.гласник РС» бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/2010) од горе наведеног органа захтевам *:
држи тражену информацију

Овај захтев се односи на следеће информације:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________
(навести што прецизније опис информације која се тражи као и друге податке који олакшавају
проналажење тражене информације).
____________________
Дана: ________2018.__ године
ТРАЖИЛАЦ
ИНФОРМАЦИЈЕ
_______________________
име и презиме
_______________________
адреса
_______________________
л.к.бр.
_______________________
контакт телефон
_______________________
потпис
*у кућици означити која законска права на приступ информацијама
желите да остварите
**у кућици означити начин достављања копије докумената
када захтевате други начин достављања обавезно уписати који начин достављања
захтевате
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ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ ПОСТУПКА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА

ЗА
ХТЕВ
усмени писмени

УДОВОЉАВАЊЕ
ЗАХТЕВУ
обавештење о поседовању
информације;
увид у документ са траженом
информацијом;
издавање копије документа са
траженом информацијом;

РЕШЕЊЕ О
ОДБИЈАЊУ
ЗАХТЕВА
или
ЋУТАЊЕ УПРАВЕ

ЖАЛБА
ПОВЕРЕНИКУ

достављање копиједокумента
поштом или на други начин
РЕШЕЊЕ
ПОВЕРЕНИКА
ПО ЖАЛБИ

РЕШЕЊЕ
о усвајању жалбе
РЕШЕЊЕ
о одбијању жалбе

ТУЖБА
којом
се
покреће
управни
спор
пред
надлежни
м
судом
против
решења
Поверени
ка
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