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На основу члана 8. Закона о финансирању 
локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 
47/11 и 93/12), члана 11. и 38б Закона о порезима на 
имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/01, 45/02, 80/02, 
135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/2011, 57/12-УС и 47), 
члана 36. Закона о изменама и допунама Закона о 
порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 47/13) 
и члана 43. Статута општине Бор („Службени лист 
општине Бор“, бр. 7/08 и 3/13), Скупштина општине Бор, 
на седници одржаној дана 29. новембра 2013. године, 
донела је  

 
О Д Л У К У 

О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ  
 
 

Члан 1. 
Овом одлуком утврђују се стопе пореза на 

имовину на права на непокретностима на територији 
општине Бор. 

Члан 2.  
Стопе пореза на имовину износе: 
1) на права на непокретности пореског 

обвезника који води пословне књиге – 0,40%; 
2) на права на земљишту обвезника који не води 

пословне књиге – 0,30%; 
3) на права на непокретности пореског 

обвезника који не води пословне књиге: 
 

На пореску основицу Плаћа се на име пореза 

1) до 10.000.000 динара 0,40% 

2) од 10.000.000 до 
25.000.000 динара 

Порез из подтачке 1) 
+0,60% на износ преко 
10.000.000 динара 

3) од 25.000.000 до 
50.000.000 динара 

Порез из подтачке 2) + 
1,00% на износ преко 
25.000.000 динара 

4) преко 50.000.000 
динара 

Порез из подтачке 3) + 
2,00% на износ преко 
50.000.000 динара 

 
Члан 3.  

Утврђивање, контрола и наплата пореза на 
имовину врши се у складу са Законом о порезима на 
имовину. 

Члан 4.  
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о висини стопе пореза на имовину („Службени 
лист општине Бор“ бр. 15/12). 

 
Члан 5.  

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у Службеном листу општине Бор, а 
примењује се од 01. јануара 2014. године. 

 
 
 

Ову одлуку објавити на интернет страни 
општине Бор. 
 
Број: 436-12/2013-I 
У Бору, 29. новембра 2013. године 
                   

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БОР 
 

         ПРЕДСЕДНИК,       
       Добрица Ђурић, с.р. 
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На основу члана 6. и 7а и члана 38б Закона о 

порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/01, 
45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/2011, 
57/12-УС и 47/13), члана 36. Закона о изменама и 
допунама Закона о порезима на имовину („Службени 
гласник РС“, бр. 47/13) и члана 43. Статута општине Бор 
(„Службени лист Општине Бор“ бр. 7/08 и 3/13), 
Скупштина општине  Бор, на седници одржаној дана 29. 
новембра 2013. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ 

ЗОНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОР СА 
КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ У 

ЗОНAMA ЗА ПОТРЕБЕ УТВРЂИВАЊА ПОРЕЗА НА 
ИМОВИНУ 

 
Члан 1. 

Овом одлуком одређују се зоне и 
најопремљенија зона на територији општине Бор и 
утврђују коефицијенти за потребе утврђивања пореза на 
имовину. 

Члан 2. 
 На територији општине Бор одређују се четири  
зоне у зависности од комуналне опремљености и 
опремљености јавним објектима, саобраћајној 
повезаности са централним деловима општине Бор, 
односно са радним зонама и другим садржајима у насељу. 
 

Члан 3. 
Зоне из члана 2. ове одлуке и коефицијенти по зонама 
су: 

ПРВА ЗОНА 
 

 Обухвата подручје од објекта брoj 30а у улици 
Ђорђа Вајферта дуж улице Ђорђа Вајферта до укрштања 
са улицом Милана Васића Перице, дуж улице Милана 
Васића Перице до брoja 12, затим праволинијски 
северозападно до Чочетове улице, дуж Чочетове улице 
до укрштања са Мајданпечком улицом, дуж Мајданпечке 
улице до укрштања са улицом Николе Пашића, дуж 
улице Николе Пашића до улаза у железнички тунел. 
Граница прве зоне се наставља дуж железничке пруге до 
пресека са улицом 7. јула изузимајући објекте у улици 7. 
jули од бројева 41 до 41/19, а даље наставља 
железничком пругом до улице 7. јулa обухватајући све 
објекте у улици 7. јулa источно од пруге. Прва зона се 
даље наставља железничком пругом до укрштања са 
путем за Оштрељ, изузимајући објекте за становање и 
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гараже у Месној заједници Слога, даље путем до 
укрштања са улицом Наде Димић. Граница прве зоне се 
наставља праволинијски јужно до објекта бр. 40 у улици 
Саве Ковачевића обухватајући све индустријске и 
пословне објекте у улици Саве Ковачевића, затим се 
граница наставља од броја 40 праволинијски 
северозападно до улице Николе Коперника код  Градске 
пекаре, а затим  наставља праволинијски западно до 
улице Љубе Нешића до броја 63, затим од броја 63 
граница се наставља праволинијски  ка северу до 
раскрснице улица Тимочке Дивизије, Омладинских 
бригада и 9-те бригаде, да би се дуж улице Црновршких 
бригада граница наставила праволинијски северно до 
„Стрелишта“, а затим ка северу праволинијски до улице 
Чеде Кецмана до броја 1 обухватајући све објекте у 
улици Чеде Кецмана. Даље се граница наставља од броја 
1 у улици Чеде Кецмана  ка североистоку дуж улице  
Васе Пелагића обухватајући све објекте у улици Васе 
Пелагића  до раскрснице улице Васе Пелагића и 
Димитрија Туцовића. Даље се граница наставља ка 
истоку дуж улице Димитрија Туцовића до броја 14, да би 
се од броја 14 граница наставила праволинијски 
северозападно до улице Драгише Мишовића до броја 35, 
затим дуж улице Драгише Мишовића до раскрснице са 
улицом Доситеја Обрадовића код броја 8, да би се 
праволинијски граница наставила ка истоку до 
раскрснице са улицом Војске Југославије код броја 12. 
Граница се од броја 12 праволинијски ка истоку завршава 
у почетној тачки у улици Ђорђа Вајферта код броја 30а. 
 
Коефицијент за непокретности у првој зони – 1,00. 
 

ДРУГА ЗОНА  
 
Обухвата објекте у улици 7. јулa од броја 41 до 

41/19,  објекте  у улицама Васе Пелагића, Димитрија 
Туцовића и Драгише Мишовића који нису обухваћени 
Првом зоном као и објекте у следећим улицама: Бранка 
Радичевића, Јована Цвијића, Бранислава Нушића, 
Хомољска, Авалска, Доситеја Обрадовића до броја 21, 
Васе Дрецуна и Рударска,  објекте у улица Војске 
Југославије од броја 15. са западне стране и од броја 14. 
са источне стране улице, објекте у улицама Иве Лоле 
Рибара, Кестенова и Ђорђа Вајферта који не припадају 
Првој зони. Такође, другом зоном је обухваћено подручје 
Месне заједнице „Напредак“, као и  уже подручије 
Брестовачке Бање (туристичко-пословни комплекс 
Брестовачке Бање) и објекти у улици В.Р.Путника бр. 2, 
4, 6, 8, 10, 12, 14, и 16. Затим друга зона обухвата 
подручије Борског језера и то простор који се налази 
источно од државног пута Бор-Жагубица, почев од места 
спајања овог пута са локалним путем за Дубашницу на 
југоистоку до спајања државног пута са сервисном 
саобраћајницом северно од аутокампа на северу, а који се 
према истоку простире све до водене површине Борског 
језера која представља источну границу ове зоне и 
објекте за становање и гараже у Месној заједници Слога. 
 
Коефицијент за непокретности у другој зони – 0,80. 
 

ТРЕЋА ЗОНА 
 
Обухвата  објектe у улицама Доситеја 

Обрадовића и Војске Југославије који не припадају Првој 
и Другој зони као и подручје Месне заједнице 
„Брезоник“. Трећа зона обухвата подручје Месне 
заједнице „Брестовачка Бања“ које није обухваћено 
другом зоном и све објекте који се налазе у границама 
Регулационог плана викенд насеља на Борском језеру I и  
II фаза.  

 
 

Коефицијент за непокретности у трећој зони – 0,60.  
 

ЧЕТВРТА ЗОНА 
Четврта зона обухвата подручја Месних 

заједница Злот, Брестовац, Шарбановац, Метовница, 
Слатина, Оштрељ, Доња Бела Река, Лука, Танда, Бучје, 
Кривељ и Горњане. 

 
Коефицијент за непокретности у четвртој зони – 0,40. 
 

Члан 4. 
Утврђује се да је прва зона најопремљенија зона 

на територији општине Бор. 
 

Члан 5. 
 У случају када не постоји исказана вредност 
непокретности по зонама код обвезника који воде 
пословне књиге у складу са чланом 7. став 1. Закона о 
порезима на имовину, обвезник који води пословне књиге 
за потребе утврђивања основице пореза на имовину , 
просечне цене одговарајућих непокретности на 
територији општине Бор, множе се са коефицијентом у 
зони у којој се она налази.  

 
Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу општине Бор“, а 
примењује се од 01. јануара 2014. године.  
             Ову одлуку објавити на интернет страни општине 
Бор. 

 
Број: 436-13/2013-I 
У Бору, 29. новембра 2013. године 
                   

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БОР 
       

 ПРЕДСЕДНИК,       
              Добрица Ђурић, с.р. 
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На основу члана 5. Закона о порезима на 

имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/01, 45/202, 
80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-УС и 
47/13) и члана 43. Статута општине Бор („Службени лист 
општине Бор“, бр. 7/08 и 3/13), Скупштина општине Бор, 
на седници одржаној дана 29. новембра 2013. године, 
донела је  

 
О Д Л У К У 

О ВИСИНИ СТОПЕ АМОРТИЗАЦИЈЕ ЗА  
УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 

 
 

Члан 1. 
Овом одлуком утврђује се висина стопе 

амортизације за коју се умањује вредност непокретности, 
осим земљишта, која чини основицу за утврђивање 
пореза на имовину обвезника који не води пословне 
књиге, на непокретностима, осим земљишта, које се 
налазе на територији општине Бор.  

 
Члан 2. 

Стопа амортизације из члана 1. ове одлуке 
износи 0,8 % годишње, применом пропорционалне 
методе, а највише до 40 %. 

 
Члан 3.  

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу општине Бор“, а 
примењује се од 01. јануара 2014. године.  
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Ову одлуку објавити на интернет страни 
општине Бор. 
 
Број: 436-14/2013-I 
У Бору, 29. новембра 2013. године                             
 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БОР 
 

ПРЕДСЕДНИК,       
       Добрица Ђурић, с.р. 
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На основу члана 6. ст. 5. до 7. и члана 7а Закона 

о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 
26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 
78/11, 57/12-УС и 47/13), члана 36. Закона о изменама и 
допунама Закона о порезима на имовину („Службени 
гласник РС“, број 47/13) и члана 43. Статута општине 
Бор („Службени лист општине Бор“, бр. 7/08 и 3/13), 
Скупштина општине Бор,  дана 29. новембра 2013. 
године, доноси 
 

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА 

КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ 
НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА 

ИМОВИНУ ЗА 2014. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ  
ОПШТИНЕ БОР 

 
Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се просечне цене 
квадратног метра одговарајућих непокретности за 
утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на 
територији општине Бор. 

 
Члан 2. 

Просечне цене квадратног метра непокретности 
за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на 
територији општине Бор у првој зони износе: 
 
 1) станова                                     35.407,92 динара 
 2) кућа за становање                   24.219,26 динара 
 3) пословних зграда и других  (надземних и 
подземних) грађевинских објеката који служе за бављање 
делатности                            63.846,92 динара 
 4) гаража и гаражних места         7.250,00 динара. 
 
 Просечне цене квадратног метра непокретности 
за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на 
територији општине Бор у другој зони износе: 
 
 1) станова                                32.729,40 динара 
 2) кућа за становање              21.114,35 динара 
 3) пословних зграда и других  (надземних и 
подземних) грађевинских објеката који служе за 
обављање делатности                             63.846,92 динара 
 4) гаража и гаражних места    3.499,91 динара. 
 
 Просечне цене квадратног метра непокретности 
за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на 
територији општине Бор у трећој зони износе: 
 
 1) станова                                13.749,97 динара 
 2) кућа за становање              21.114,35 динара 
 3) пословних зграда и других  (надземних и 
подземних) грађевинских објеката који служе за 
обављање делатности                             23.000,00 динара 
 4) гаража и гаражних места     3.499,91 динара. 
 
 Просечне цене квадратног метра непокретности 
за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на 
територији општине Бор у четвртој зони износе: 
 

 1) станова                               13.749,97 динара 
 2) кућа за становање               7.834,80 динара 
 3) пословних зграда и других  (надземних и 
подземних) грађевинских објеката који служе за 
обављање делатности                            17.000,00 динара 
 4) гаража и гаражних места    3.499,91 динара 
 5) пољопривредног земљишта    15,00 динара 
 6) шумског земљишта                  18,00 динара. 

 
 

Члан 3. 
 Просечна цена квадратног метра грађевинског 
земљишта износи 615,00 динара за најопремљенију зону.  

 
Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном листу општине Бор'', а 
примењује се од 01. јануара 2014. године.  
          Ову одлуку објавити на интернет страни општине 
Бор. 
 
Број: 436-15/2013-I     
У Бору, 29. новембра 2013. године                             
 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БОР 
 

ПРЕДСЕДНИК,       
       Добрица Ђурић, с.р. 
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На основу члана 42.  Закона о правима 

пацијената (''Службени гласник РС'', бр. 45/13) и члана 
43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', 
бр. 7/08 и 3/13), Скупштина општине Бор, на седници 
одржаној дана 29. новембра 2013. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ 
ОПШТИНЕ БОР 

 
I 

 Образује се Савет за здравље општине Бор (у 
даљем тексту: Савет) као посебно радно тело Скупштине 
општине Бор. 

II 
 За чланове Савета именују се: 
 

- др Слободан Китановић, представник  
локалне самоуправе; 

- Јелена Ристић, представник локалне  
самоуправе; 

- др Весна Радосављевић, представник  
здравствене установе; 

- др Горан Богдановић, представник  
здравствене установе; 

- Весна Пранк, представник удружења  
грађана – из реда пацијената; 

- Зоран Стојковић, представник удружења  
грађана – из реда пацијената; 

-  др Светлана Голубовић-Шупут, представник  
Републичког фонда за здравствено осигурање, Филијала 
за борски округ.   

III 
 Задаци Савета су да: 
 
 1. прати и координира рад установа примарне 
здравствене заштите, чији је оснивач локална 
самоуправа; 
 
 2. спроводи мере у области заштите права 
пацијената и то: 
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 - разматра приговоре о повреди појединачних 
права пацијената на основу достављених и прикупљених 
доказа и утврђених чињеница; 
 
 - о утврђеним чињеницама обавештава 
подносиоца приговора и директора здравствене установе, 
односно оснивача приватне праксе на коју се приговор 
односи и даје одговарајуће препоруке; 
 
 - разматра извештаје саветника пацијената, 
прати остваривање права пацијената и предлаже мере за 
заштиту и промоцију права пацијената; 
 
 - подноси годишњи извештај о раду и 
предузетим мерама за заштиту права пацијената 
Скупштини општине Бор и министарству надлежном за 
послове здравља, а ради информисања и остваривања 
потребне сарадње извештај доставља и Заштитнику 
грађана. 
 
 3. подстиче сарадњу свих здравствених 
установа са територије општине Бор и међусекторску 
сарадњу; 
 
 4. прати здравствено стање становништва и 
предлаже мере као и посебне и превентивне програме у 
циљу побољшања. 
 
 5. унапређује односе са републичким и 
регионалним институцијама у области здравства, 
установама и организацијама; 
 
 6. предузима и друге активности у циљу 
унапређења система здравствене заштите и здравља 
становништва у складу са Пословником о раду Савета. 
 

IV 
 Савет може образовати радна тела којима ће 
поверити вршење одређених стручних послова за ужа 
подручја деловања, у циљу квалитетнијег спровођења 
активности из оквира своје надлежности. 
 

V 
 Средства за рад Савета обезбеђују се у буџету 
општине Бор. 

VI 
 Савет ће на првој (конститутивној) седници 
изабрати председника и заменика председника Савета. 
 Прву (конститутивну) седницу Савета сазваће и 
њоме руководити до избора председника Савета, 
председник општине Бор. 
 

VII 
 Мандат члановима Савета траје четири године. 
 

VIII 
Савет доноси Пословник о свом раду на првој 

(конститутивној) седници Савета, којим се ближе уређује 
начин рада и одлучивања Савета. 

 
IX 

 Стручне и административно-техничке послове 
за потребе Савета обављаће Општинска управа Бор-
Одељење за привреду и друштвене делатности. 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''. 

 
Број: 022-149/2013-I 
У Бору, 29. новембра 2013. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
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На основу члана 60. Закона о јавним 

предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 119/12) и 
члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист 
општине Бор'', бр. 7/08 и 3/13), Скупштина општине Бор, 
на седници одржаној дана 29. новембра 2013. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Одлуку о репрограму  дуга и 

отпису камате Јавног комунално предузеће 
„3.октобар“ Бор 

 
I 

  Даје се сагласност на Одлуку о репрограму  
дуга и отпису камате Јавног комун алног предузећа 
„3.октобар“ Бор, коју је донео Управни одбор  Јавног 
комуналног предузећа ''3. октобар'' Бор, дана 20.11.2013. 
године, под бројем: 1002.  
  

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 
 

Број: 023-63/2013-I 
У Бору, 29. новембра 2013. године  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
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На основу члана 60. Закона о јавним 
предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 119/12) и 
члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист 
општине Бор'', бр. 7/08 и 3/13), Скупштина општине Бор, 
на седници одржаној дана 29. новембра 2013. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Одлуку о регулисању старог 
дуга на рате Јавног комуналног предузећа „Топлана“ 

Бор 
 
I 

  Даје се сагласност на Одлуку о регулисању 
старог дуга на рате Јавног комуналног предузећа 
„Топлана“ Бор, коју је донео Управни одбор  Јавног 
комуналног предузећа ''Топлана'' Бор, дана 05.11.2013. 
године, под бројем број: 18/2-2013 од.  
  

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 
 
Број: 023-61/2013-I 
У Бору, 29. новембра 2013. године  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
ПРЕДСЕДНИК,       

       Добрица Ђурић, с.р.                                                 
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На основу члана 60. Закона о јавним 
предузећима (''Службени гласник РС'', бр.119/12) и члана 
43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', 
бр. 7/08 и 3/13), Скупштина општине Бор, на седници 
одржаној дана 29. новембра 2013. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Одлуку о регулисању старог 
дуга дужника за испоручену воду Јавно комуналног 

предузећа „Водовод“ Бор 
 
I 

  Даје се сагласност на Одлуку о регулисању 
старог дуга дужника за испоручену воду Јавно 
комуналног предузећа „Водовод“ Бор, коју је донео 
Управни одбор Јавно комуналног предузећа „Водовод“ 
Бор, на седници одржаној 25.11.2013. године под бројем: 
4027/2.   

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 
 

Број: 023-67/2013-I 
У Бору, 29. новембра 2013. године  
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На основу члана 60. Закона о јавним 

предузећима (''Службени гласник РС'', бр.119/12) и члана 
43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', 
бр. 7/08 и 3/13), Скупштина општине Бор, на седници 
одржаној дана 29. новембра 2013. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Одлуку о  регулисању старог 
дуга власника и корисника станова у Бору по основу 

неплаћених услуга Јавног предузећа за стамбене 
услуге „Бор“ Бор 

 
I 

Даје се сагласност на Одлуку о регулисању 
старог дуга власника и корисника станова у Бору по 
основу неплаћених  услуга Јавног предузећа за стамбене 
услуге „Бор“ Бор коју је донео Управни одбор Јавног 
предузећа за стамбене услуге ''Бор'' Бор на седници 
одржаној 26.11.2013. године под бројем: 5974/1.  
  

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 
  
Број: 022-146/2013-I 
У Бору, 29. новембра 2013. године  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
ПРЕДСЕДНИК,       

       Добрица Ђурић, с.р. 
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