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На основу члана 63. Закона о буџетском систему 

(''Службени гласник РС'', број: 54/2009, 73/2010 , 
101/2010, 101/2011 и 93/2012), члана 32. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 
129/2007) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени 
лист општине Бор'', број: 7/2008 и 3/2013), Скупштина 
општине Бор на седници одржаној дана  23. и 25. априла 
2013. године,  донела је  
                   

ОДЛУКУ  
 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ  О 
БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БОР ЗА 2013. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

У Одлуци о буџету општине Бор за 2013. годину 
(''Службени лист општине Бор'', број: 15/2012), у члану 1, 
став 1, алинеја 1 износ од «1.850.985» замењује се 
износом од «1.998.574.835». 

У истом члану, став 1, алинеја 2 износ од  
«1.875.890» замењује се износом од «2.038.979.835». 

У истом члану, став 1, алинеја 3 износ од  
«24.905.000» замењује се износом од «40.405.000».  

У истом члану, став 1, алинеја 5 износ од  
«30.000.000» замењује се износом од «14.500.000».  

У истом члану, став 1, алинеја 6 износ од  
«557.612.379» замењује се износом од «564.356.862».  

 
Члан 2. 

У члану 2 износ од «1.905.590» замењује се 
износом од «1.998.575». 

Члан 3. 
У члану 3 износ од «5.000.000» замењује се 

износом од «4.135.034 
Члан 4. 

У члану 4 износ од «37.140.000» замењује се 
износом од «22.140.000». 

Члан 5. 
У члану 6, у табели рачун прихода и примања, 

расхода и издатака буџета општине врше се следеће 
измене: 
 
-  за опис «I  Укупнa примања» износ у колони 3 
«1.850.985.000» замењује се износом од «1.998.574.835»,  
- за економску класификацију 7 – «Текући приходи» 
износ у колони 3 «1.850.985.000» замењује се износом од 
«1.998.574.835»,  
- за економску класификацију 71 – «1. Порески приходи» 
износ у колони 3 од «1.321.865.662» замењује се износом 
«1.423.447.496»,  
-  за економску класификацију 711 – «1.1. Порез на 
доходак,добит и капиталне добитке» износ у колони 3 од 
«1.100.047.033» замењује се износом «1.110.047.496»,  
-  за економску класификацију 714 – «1.2. Порез на добра 
и услуге» износ у колони 3 од «58.099.811» замењује се 
износом «128.099.810»,  
-  за економску класификацију 712+713+716+719 – «1.3. 
Остали порески приходи» износ у колони 3 од 
«163.718.818» замењује се износом «185.300.654»,  

- за економску класификацију 74 – «2. Непорески 
приходи» износ у колони 3 од «153.495.636» замењује се 
износом «199.503.637»,  
-  за економску класификацију 7411 – «Наплаћене 
камате» износ у колони 3 од «565.017» замењује се 
износом «14.573.017»,  
-  за економску класификацију 7415 – «Накнада за 
коришћење простора и грађевинског земљишта» износ у 
колони 3 од «114.474.285» замењује се износом 
«144.474.285»,  
-  за опис «II  Укупни издаци» износ у колони 3 
«1.875.890.000» замењује се износом од «2.038.979.835», 
- за економску класификацију 4 – «Текући расходи» 
износ у колони 3 од «1.535.793.273» замењује се износом 
«1.667.922.033», 
- за економску класификацију 41 – «1. Расходи за 
запослене» износ у колони 3 од «435.096.109» замењује 
се износом «448.174.339», 
- за економску класификацију 42 – «2. Коришћење услуга 
и роба» износ у колони 3 од «407.719.203» замењује се 
износом «436.021.573», 
- за економску класификацију 44 – «3. Отплата камата» 
износ у колони 3 од «7.140.000» замењује се износом 
«7.640.000», 
- за економску класификацију 45 – «4. Субвенције» износ 
у колони 3 од «333.200.000» замењује се износом 
«416.240.000», 
- за економску класификацију 48+49 – «6. Остали 
расходи» износ у колони 3 од «89.702.726» замењује се 
износом «95.286.886», 
-  за економску класификацију 46 – «7. Трансфери 
осталом нивоу власти» износ у колони 3 од 
«222.502.611» замењује се износом «224.126.611», 
-за економску класификацију 5 – «Капитални расходи» 
износ у колони 3 од «340.096.727» замењује се износом 
«371.057.802». 
-  за опис « (7+8)-(4+5) «III  Буџетски суфицит (буџетски 
дефицит) (I-II)» износ у колони 3 «-24.905.000» замењује 
се износом од «-40.405.000».  
 
- за економску класификацију 61 – «VII Отплата 
главнице» износ у колони 3 од «30.000.000» замењује се 
износом «14.500.000», 
- за економску класификацију 611 – «1. Отплата главнице 
домађим кредитирима» износ у колони 3 од «30.000.000» 
замењује се износом «14.500.000», 
- за економску класификацију 6113+6114 – «1.1. Отплата 
главнице домађим јавним финансијским институцијама и 
пословним банкама» износ у колони 3 од «30.000.000» 
замењује се износом «14.500.000», 
-  за опис «IX  Нето финансирање (IV+V-VI-VII-IX=-III)» 
износ у колони 3 «24.905.000» замењује се износом од 
«40.405.000».  
-  за опис  «(III+IV-VI)  B.  Укупни фискални суфицит  
(Укупни фискални  дефицит) »  износ у колони 3 «-
24.905.000» замењује се износом од «-40.405.000».  
 

Члан 6. 
  У члану 7, у табели примања буџета општине 
Бор за 2013. годину врше се следеће измене: 
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- за опис «Уступљени јавни приходи» износ у колони 3 
од «1.516.523.460» замењује се износом «1.526.523.459», 
- за економску класификацију 711100 – «Порез на 
доходак грађана» износ у колони 3 од «1.096.893.741» 
замењује се износом «1.106.893.741», 
- за економску класификацију 711120 – «Порез на 
приходе од самосталне делатности» износ у колони 3 од 
«17.625.023» замењује се износом «27.625.023», 
- за економску класификацију 711121 – «Порез на 
приходе од самосталних делатности који се плаћа према 
стварно оствареним приходима» износ у колони 3 од 
«13.319.596» замењује се износом «23.319.596», 
- за опис «Изворни јавни приходи» износ у колони 3 од 
«334.461.539» замењује се износом «472.051.376», 
- за економску класификацију 713120 – «Порез на 
имовину» износ у колони 3 од «84.142.619» замењује се 
износом «104.142.619», 
- за економску класификацију 713121 – «Порез на 
имовину(осим на земљиште, акције и уделе) од физичких 
лица» износ у колони 3 од «19.106.078» замењује се 
износом «24.106.078», 
- за економску класификацију 713122 – «Порез на 
имовину(осим на земљиште, акције и уделе) од правних 
лица» износ у колони 3 од «65.036.541» замењује се 
износом «80.036.541», 
- за економску класификацију 714560 – «Општинске 
накнаде» износ у колони 3 од «15.046.568» замењује се 
износом «85.046.568», 
- за економску класификацију 714562 – «Посебна 
накнада за заштиту и унапређење животне средине» 
износ у колони 3 од «15.046.568» замењује се износом 
«85.046.568», 
- за економску класификацију 716110 – «Комунална 
такса на фирму» износ у колони 3 од «55.339.633» 
замењује се износом «56.921.470», 
- за економску класификацију 716111 – «Комунална 
такса за истицање фирме на пословном простору» износ 
у колони 3 од «55.339.633» замењује се износом 
«56.921.470», 
- за економску класификацију 741150 – «Приходи од 
камата на средства буџета општине» износ у колони 3 од 
«565.017» замењује се износом «14.573.017», 
- за економску класификацију 741151 – «Приходи од 
камата на средства буџета општине» износ у колони 3 од 
«565.017» замењује се износом «14.573.017», 
- за економску класификацију 741530 – «Накнада за 
коришћење простора и грађевинског земљишта» износ у 
колони 3 од «113.855.515» замењује се износом 
«143.855.515», 
- за економску класификацију 741534 – «Накнада за 
коришћење градског грађевинског земљишта» износ у 
колони 3 од «112.346.000» замењује се износом 
«142.346.000», 
- за економску класификацију 742250 – «Таксе у корист 
нивоа општине» износ у колони 3 од «6.409.651» 
замењује се износом «8.409.651», 
- за економску класификацију 742251 – «Општинске 
административне таксе» износ у колони 3 од «1.062.981» 
замењује се износом «3.062.981», 
- за опис «Укупно приходи и примања (7+9)» износ у 
колони 3 од «1.851.285.000» замењује се износом 
«1.998.874.835». 
- за опис «Укупно пренета средства, приходи и 
примања(7+9+3)» износ у колони 3 од «1.905.890» 
замењује се износом «2.053.479.835». 
- за опис «Приходи и примања индиректних и осталих 
корисника буџета из осталих извора» износ у колони 3 од 
«557.612379» замењује се износом «564.356.862». 
- за опис «УКУПНО: (3+7+9+средства индиректних и 
осталих корисника)» износ у колони 3 од «2.463.502.379» 
замењује се износом «2.617.836.697». 
 

Члан 7. 
           У члану 8, у табели издаци буџета врше се 
следеће измене: 
- за економску класификацију 410 – «Издаци за 
запослене» износ у колони 3 од «435.096.109» замењује 
се износом «448.174.339» и у колони 5 износ од 
«442.935.851» замењује се износом «456.014.081», 
- за економску класификацију 411 – «Плате, накнаде и 
додаци за запослене» износ у колони 3 од «348.077.113» 
замењује се износом «357.752.113» и у колони 5 износ од 
«348.625.888» замењује се износом «358.300.888», 
 - за економску класификацију 412 – «Социјални 
доприноси (на терет послодавца)» износ у колони 3 од 
«62.279.884» замењује се износом «64.011.884» и у 
колони 5 износ од «62.378.114» замењује се износом 
«64.110.114», 
- за економску класификацију 414 – «Социјална давања 
запосленима-отпремнине и помоћи» износ у колони 3 од 
«7.577.000» замењује се износом «8.350.940»  и у колони 
5 износ од «14.718.737» замењује се износом 
«15.492.677», 
 - за економску класификацију 416 – «Награде и други 
посебни расходи» износ у колони 3 од «6.050.293» 
замењује се износом «6.947.583» и износ у колони 5 од 
«6.050.293» замењује се износом «6.947.583», 
- за економску класификацију 420 – «Коришћење роба и 
услуга» износ у колони 3 од «407.719.203» замењује се 
износом «436.021.573», износ у колони 4 од «91.614.923» 
замењује се износом «95.795.754» и у колони 5 износ од 
«499.334.923» замењује се износом «531.817.327», 
- за економску класификацију 421 – «Стални трошкови» 
износ у колони 4 од «14.144.984» замењује се износом 
«14.454.984» и у колони 5 износ од «119.189.850» 
замењује се износом «119.899.850», 
- за економску класификацију 422 – «Трошкови за 
пословна путовања» износ у колони 3 од «3.629.000» 
замењује се износом «3.804.093», износ у колони 4 од 
«890.000» замењује се износом «1.011.900»  и износ у 
колони 5 од «4.519.000» замењује се износом 
«4.815.993», 
    - за економску класификацију 423 – «Опште услуге по 
уговору» износ у колони 3 од «37.652.300» замењује се 
износом «50.267.058», износ у колони 4 од «11.670.377» 
замењује се износом «14.957.627» и у колони 5 износ од 
«49.322.677» замењује се износом «65.224.685»,   
- за економску класификацију 424 – «Специјализоване 
услуге» износ у колони 3 од «26.214.600» замењује се 
износом «26.041.000», износ у колони 4 од «5.960.000» 
замењује се износом «5.978.493» и у колони 5 износ од 
«32.174.693» замењује се износом «32.019.493», 
- за економску класификацију 425 – «Текуће поправке и 
одржавање» износ у колони 3 од «102.022.367» замењује 
се износом «107.278.367», износ у колони 4 од 
«29.925.919» замењује се износом «29.895.919» и у 
колони 5 износ од «131.948.286» замењује се износом 
«137.174.286», 
- за економску класификацију 426 – «Материјали» износ 
у колони 3 од «21.446.070» замењује се износом 
«31.476.189», износ у колони 4 од «29.023.550» замењује 
се износом «29.496.831» и у колони 5 износ од 
«50.469.620» замењује се износом «60.973.020», 
- за економску класификацију 440 – «Отплата камата» 
износ у колони 3 и у колони 5  од «7.140.000» замењује 
се износом «7.640.000», 
- за економску класификацију 444 – «Пратећи трошкови 
задуживања» износ у колони 3 и у колони 5  од «640.000» 
замењује се износом «1.140.000», 
- за економску класификацију 450 – «Субвенције» износ 
у колони 3 и у колони 5  од «333.200.000» замењује се 
износом «416.240.000», 
- за економску класификацију 451 – «Субвенције 
нефинансијским предузећима и орг.» износ у колони 3 и 
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у колони 5  од «208.200.000» замењује се износом 
«291.240.000», 
- за економску класификацију 460 – «Трансфери осталим 
нивоима власти и орг.социј.осигурања» износ у колони 3 
од «222.502.611» замењује се износом «224.126.611», 
износ у колони 4 од «27.000.000» замењује се износом 
«28.280.652» и износ у колони 5 од «249.502.611» 
замењује се износом «252.407.263», 
- за економску класификацију 463 – «Трансфери осталим 
нивоима власти- школе, МЗ, соц.заштита» износ у 
колони 3 од «217.989.534» замењује се износом 
«219.613.534», износ у колони 4 од «27.000.000» 
замењује се износом «28.280.652» и износ у колони 5 од 
«244.989.534» замењује се износом «247.894.186», 
- отвара се нова економска класификација 4723 – 
«Накнаде из буџета за децу и породицу» са износом  у 
колони 3 и колони 5 од «35.000.000»,  
- за економску класификацију 4729 – «Накнаде за 
социјалну заштиту» износ у колони 3 од «35.285.000» 
замењује се износом «285.000» и износ у колони 5 од 
«41.465.000» замењује се износом «6.465.000», 
- за економску класификацију 480 – «Остали издаци» 
износ у колони 3 од «82.797.136» замењује се износом 
«89.153.277», износ у колони 4 од «8.658.728» замењује 
се износом «8.780.228» и у колони 5 износ од 
«91.455.864» замењује се износом «97.933.505», 
- за економску класификацију 481 – «Дотације 
непрофитним организ.» износ у колони 3 од «61.116.000» 
замењује се износом «61.500.579», износ у колони 4 од 
«6.298.728» замењује се износом «6.420.228» и у колони 
5 износ од «67.414.728» замењује се износом 
«67.920.807», 
- за економску класификацију 483 – «Новчане казне и 
пенали по решењима судова и суд. тела» износ у колони 
3 од «16.846.736» замењује се износом «22.818.298» и 
износ у колони 5 од «17.256.736» замењује се износом 
«23.228.298», 
- за економску класификацију 510 – «Основна средства» 
износ у колони 3 од «338.096.727» замењује се износом 
«369.057.802», износ у колони 4 од «409.717.986» 
замењује се износом «410.879.486»  и износ у колони 5 
од «747.814.713» замењује се износом «779.937.288», 
- за економску класификацију 511 – «Зграде и 
грађевински објекти» износ у колони 3 од «309.981.125» 
замењује се износом «340.611.200», износ у колони 4 од 
«396.110.000» замењује се износом «397.110.500» и износ 
у колони 5 од «706.091.125» замењује се износом 
«737.721.700», 
- за економску класификацију 512 – «Машине и опрема» 
износ у колони 3 од «26.650.602» замењује се износом 
«25.981.602» , износ у колони 4 од «13.537.986» замењује 
се износом «13.698.986» и износ у колони 5 од 
«40.188.588» замењује се износом «39.680.588», 
- за економску класификацију 515 – «Остала основна 
средства» износ у колони 3 од «1.464.000» замењује се 
износом «2.464.000» и износ у колони 5 од «1.534.000» 
замењује се износом «2.534.000», 
- за економску класификацију 610 – «Отплата главнице» 
износ у колони 3 и  у колони 5 од «30.000.000» замењује 
се износом «14.500.000»,  
- за економску класификацију 611 – «Отплата главнице 
домаћим кредиторима» износ у колони 3 и у колони 5  од 
«30.000.000» замењује се износом од «14.500.000», 
- за економску класификацију 499000 – «Средства 
резерви» износ у колони 3 и износ у колони 5 од 
«6.905.590» замењује се износом «6.133.609», 
- за економску класификацију 499110 – «Стална резерва» 
износ у колони 3 и у колони 5 од «1.905.590» замењује се 
износом «1.998.575», 
- за економску класификацију 499120 – «Текућа резерва» 
износ у колони 3 и у колони 5 од «5.000.000» замењује се 
износом «4.135.034», 

- за опис из колоне 2 «Укупно буџет» износ у колони 3 од 
«1.905.890.000» замењује се износом «2.053.479.835», 
износ у колони 4 од «557.612.379» замењује се износом 
«564.356.862» и износ у колони 5 од «2.463.502.379» 
замењује се износом «2.617.836.697». 

 
Члан 8. 

            У члану 9, у ставу 1 износ од «1.905.890» замењује 
се износом од «2.053.479.835» за средства буџета и износ 
од «557.612.379» замењује се износом од «564.356.862» 
за средства од изворних активности буџетских 
корисника. 
 
 У истом ставу, у табели, у Разделу 1 – 
«Скупштина општине Бор» 
- за финкцију  110 – «Извршни и законодавни органи, 
фискални и спољни послови» врше се следеће измене: 
- на позицији број 5 и економској класификацији 416 – 
«Награде и остали пос.расходинакнаде одборника и 
чланова комисије» износ у колони 6 и колони 8 од 
«1.850.000» замењује се износом «2.310.000», 
- укупан износ за функцију 110 у колони 6  и  8 од 
«9.625.000» замењује се износом «10.085.000», 
- укупан износ за раздео 1 у колони 6 и колони 8 од 
«9.625.000» замењује се износом «10.085.000», 
- извори финансирања за  раздео 1  у колони 6 и 8 од 
«9.625.000» замењује се износом «10.085.000», 
- 01 приходи из буџета у колони 6 и  8 износ од 
«9.625.000» замењује се износом «10.085.000». 
 
  У истом ставу, у табели, у Разделу 2 – « 
Председник општине и општинско веће» 
- за финкцију  110 – «Извршни и законодавни органи, 
фискални и спољни послови» врше се следеће измене: 
- на позицији број 17 и економској класификацији 414 – 
«Социјална давања запосленима-Накнаде» износ у 
колони 6 и колони 8 од «50.000» замењује се износом 
«223.940», 
- на позицији број 23 и економској класификацији 423 – 
«Опште услуге по уговору (КЗМ-93.000)» износ у колони 
6 и колони 8 од «11.596.000» замењује се износом 
«11.922.060», 
- на позицији број 25 и економској класификацији 425 – 
«Текуће поправке и одржавање (КЗМ-85.000)» износ у 
колони 6 и колони 8 од «760.000» замењује се износом 
«790.000», 
- на позицији број 30 и економској класификацији 483 – 
«Новчане казне и пенали по решењу судова и судских 
тела» износ у колони 6 и колони 8 од «13.436.736» 
замењује се износом «16.436.736», 
- на позицији број 33 и економској класификацији 499110 
– «Стална резерва» износ у колони 6 и колони 8 од 
«1.905.590» замењује се износом «1.998.575», 
- на позицији број 34 и економској класификацији 499120 
– «Текућа резерва» износ у колони 6 и  колони 8 од 
«5.000.000» замењује се износом «4.135.034», 
- на позицији број 35 и економској класификацији 511 – 
«Зграде и грађевински објекти» износ у колони 6 и  
колони 8 од «1.000» замењује се износом «321.000», 
- укупан износ за функцију 110  у колони 6 и колони 8 од 
«59.717.926» замењује се износом «62.795.945». 
- за финкцију  490 – «Економски послови 
некласификовани на другом месту» врше се следеће 
измене: 
- на позицији број 39 и економској класификацији 451 – 
«Субвенције јавним предузећима» износ у колони 6 и 
колони 8 од «50.000.000» замењује се износом 
«110.000.000», и у томе: 
- на позицији број 42 и економској класификацији 511 – 
«Зграде и грађевински објекти» износ у колони 6 и  
колони 8 од «1.000» замењује се износом «3.961.000», 
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- укупан износ за функцију  490 у колони 6 и колони 8 од 
«174.703.000» замењује се износом «238.663.000». 
 
- отвара се нова позиција број 49-1 и економска 
класификација 423 – «Услуге превоза и смештаја ученика 
средњих школа у специјалне школе са интернатом» са 
функцијом 920-Средње образовање  и износом  у колони 
6 и колони 8 од «500.000»,  
- укупан износ за функцију 920 у колони 6 и колони 8 
износи «500.000» , 
- за функцију  170 – «Трансакције везане за задуживање» 
врше се следеће измене: 
- на позицији број 52 и економској класификацији 444 – 
«Пратећи трошкови задуживања» износ у колони 6 и  
колони 8 од «300.000» замењује се износом «800.000», 
- на позицији број 53 и економској класификацији 611 – 
«Отплата главнице домаћим кредиторима» износ у 
колони 6 и  колони 8 од «30.000.000» замењује се 
износом «14.500.000», 
- укупан износ за функцију 170 у колони 6 и колони 8 од 
«33.800.000» замењује се износом «18.800.000». 
- укупан износ за раздео 2 у колони 6 и колони 8 износ од 
«391.800.926» замењује се износом «444.338.945». 
- извори финансирања за  раздео 1 у колони 6 и колони 8 
износ од «391.800.926» замењује се износом 
«444.338.945». 
- 01 приходи из буџета у колони 6 и колони 8 износ од 
«391.800.926» замењује се износом «444.338.945». 
 
 У Разделу 4 – «Општинска управа Бор», за 
функцију 130 – «опште јавне услуге» врше се следеће 
измене: 
- на позицији број 73 и економској класификацији 411 – 
«Плате, накнаде и додаци за запослене» износ  у колони 
6 и  колони 8 од «124.000.000» замењује се износом 
«123.322.463», 
- на позицији број 74 и економској класификацији 412 – 
«Социјални доприноси(на терет послодавца)» износ  у 
колони 6 и  колони 8 од «22.100.000» замењује се 
износом «21.952.279», 
- на позицији број 76 и економској класификацији 414 – 
«Отпремнине и друга социјална давања запосленима» 
износ  у колони 6 и  колони 8 од «4.291.000» замењује се 
износом «4.891.000», 
- на позицији број 82 и економској класификацији 423 – 
«Опште услуге по уговору» износ  у колони 6 и  колони 8 
од «2.458.000» замењује се износом «2.558.000», 
- на позицији број 90 и економској класификацији 511 – 
«Зграде и грађевински објекти» износ  у колони 6 и  
колони 8 од «10.331.000» замењује се износом 
«14.381.000», 
- укупан износ за функцију 130 у колони 6 и  8 од 
«198.006.000» замењује се износом «201.930.742». 
- извори финансирања за  раздео 4 у колони 6 и колони 8 
износ од «198.006.000» замењује се износом 
«201.930.742». 
- 01 приходи из буџета у колони 6 и колони 8 износ од 
«198.006.000» замењује се износом «201.930.742». 
 
   У Разделу 4, глава 4.1. «Установа у делатности 
културе», функција 820 – «услуге културе» врше се 
следеће измене: 
- на позицији број 93 и економској класификацији 411 – 
«Плате, накнаде и додаци за запослене» износ  у колони 
6 и у колони 8 од «40.769.580» замењује се износом 
«41.257.500» . 
- на позицији број 94 и економској класификацији 412 – 
«Социјални доприноси (на терет послодавца)» износ  у 
колони 6 и у колони 8 од «7.297.756» замењује се 
износом «7.385.094» . 

- на позицији број 97 и економској класификацији 416 – 
«Награде и остали посебни расходи» износ  у колони 6 и  
колони 8 од «683.601» замењује се износом «1.120.891», 
- на позицији број 101 и економској класификацији 424 – 
«Специјализоване услуге» износ  у колони 6 од 
«7.417.600» замењује се износом «7.247.600»и износ у 
колони 8 од «9.432.600» замењује се износом 
«9.262.600», 
- на позицији број 108 и економској класификацији 512– 
«Машине и опрема» износ  у колони 6 од «3.536.000» 
замењује се износом «3.706.000»и износ у колони 8 од 
«5.781.000» замењује се износом «5.951.000», 
- на позицији број 109 и економској класификацији 515 – 
«Остала основна средства» износ  у колони 6 од 
«1.463.000» замењује се износом «2.463.000»и износ у 
колони 8 од «1.533.000» замењује се износом 
«2.533.000», 
- укупан износ за функцију 820 у колони 6 од 
«90.718.466» замењује се износом «92.731.014» и износ у 
колони 8 од «99.931.203» замењује се износом 
«101.943.751»,  
 - укупан износ за главу 4.1. у колони 6 од «90.718.466» 
замењује се износом «92.731.014» и износ у колони 8 од 
«99.931.203» замењује се износом «101.943.751»,  
- извори финансирања за  главу 4.1. у колони 6 од 
«90.718.466» замењује се износом «92.731.014» и износ у 
колони 8 од «99.931.203» замењује се износом 
«101.943.751»,  
- 01 приходи из буџета у колони 6 и колони 8 износ од 
«90.718.466» замењује се износом «92.731.014», 
 
  У Разделу 4, глава 4.2. «Предшколска установа 
«Бамби», функција 040 – «породица и деца» врше се 
следеће измене: 
- на позицији број 111 и економској класификацији 411 – 
«Плате, накнаде и додаци за запослене» износ  у колони 
6 од «99.054.501» замењује се износом «108.729.501»и 
износ у колони 8 од «99.603.276» замењује се износом 
«109.278.276», 
- на позицији број 112 и економској класификацији 412 – 
«Социјални доприноси (на терет послодавца)» износ  у 
колони 6 од «17.730.755» замењује се износом 
«19.462.755»и износ у колони 8 од «17.828.985» замењује 
се износом «19.560.985», 
- укупан износ за функцију 040 у колони 6 од 
«146.168.877» замењује се износом «157.575.877» и у 
колони 8 од «193.577.645» замењује се износом 
«204.984.645», 
- укупан износ за главу 4.2. у колони 6 у колони 6 од 
«146.168.877» замењује се износом «157.575.877» и у 
колони 8 од «193.577.645» замењује се износом 
«204.984.645», 
- извори финансирања за  главу 4.2. у колони 6 од 
«146.168.877» замењује се износом «157.575.877» и у 
колони 8 од «193.577.645» замењује се износом 
«204.984.645», 
- 01 приходи из буџета у колони 6 и колони 8 износ од 
«146.168.877» замењује се износом «157.575.877», 
 
 У Разделу 4, глава 4.3. «Комунална делатност – ЈП 
«Дирекција за изградњу Бора», функција 620 – «развој 
заједнице» врше се следеће измене:  
- на позицији број 137 и економској класификацији 422 – 
«Трошкови за пословна путовања» износ у колони 6 и 
колони 8 од «65.000» замењује се износом «170.000», 
- на позицији број 138 и економској класификацији 423 – 
«Опште услуге по уговору» износ у колони 6 и колони 8 
од «2.107.437» замењује се износом «2.002.437», 
- укупан износ за функцију 620  у колони 6 и колони 8 
остаје исти, 
- укупан износ за главу 4.3. у колони 6 и колони 8 остаје 
исти, 
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- извори финансирања за  главу 4.3.  у колони 6 и колони 
8 остају исти, 
 
 У Разделу 4, глава 4.4. «Месне заједнице – све», 
функција 160 – «опште јавне услуге некласифициране на 
другом месту» врше се следеће измене: 
- на позицији број 156 и економској класификацији 423 – 
«Опште услуге по уговору» износ  у колони 6 од 
«1.497.540» замењује се износом «1.502.540»,износ у 
колони 7 од «724.000» замењује се износом «734.000»и 
износ у колони 8 од «2.221.540» замењује се износом 
«2.236.540», 
- на позицији број 158 и економској класификацији 425 – 
«Текуће поправке и одржавање» износ  у колони 6 од 
«6.542.349» замењује се износом «6.768.349»,износ у 
колони 7 од «25.073.599» замењује се износом 
«25.043.599»и износ у колони 8 од «31.615.948» замењује 
се износом «31.811.948», 
- на позицији број 159 и економској класификацији 426 – 
«Материјали» износ  у колони 7 од «3.270.000» замењује 
се износом «3.650.000»и износ у колони 8 од «6.108.500» 
замењује се износом «6.488.500», 
- на позицији број 161 и економској класификацији 483 –
– «Новчане казне и пенали по реш.суд. и с.т.»  износ  у 
колони 6  и колони 8 од «14.000» замењује се износом 
«385.562»,  
- укупан износ за функцију 160 у колони 6 од 
«64.227.683» замењује се износом «64.830.245», износ у 
колони 7 од «370.685.599» замењује се износом 
«371.045.599» и износ у колони 8 од «434.913.282» 
замењује се износом «435.875.844»,  
- укупан износ за главу 4.4. у колони 6 од «64.227.683» 
замењује се износом «64.830.245», износ у колони 7 од 
«370.685.599» замењује се износом «371.045.599» и износ 
у колони 8 од «434.913.282» замењује се износом 
«435.875.844»,  
- извори финансирања за  главу 4.4  у колони 6 од 
«64.227.683» замењује се износом «64.830.245», износ у 
колони 7 од «370.685.599» замењује се износом 
«371.045.599» и износ у колони 8 од «434.913.282» 
замењује се износом «435.875.844»,  
- 01 приходи из буџета у колони 6 и колони 8 износ од 
«64.227.683» замењује се износом «64.830.245»,  
- 07 трансфери од другог нивоа власти у колони 7 и 
колони 8 износ од «55.100.000» замењује се износом «0». 
- 08 добровољни трансфери од физичких и правних лица 
у колони 7 и колони 8 износ од «315.585.599» замењује 
се износом «371.045.599». 
 
 У Разделу 4, глава 4.5. «Туристичка организација», 
функција 473 – «Туризам» врше се следеће измене: 
- на позицији број 171 и економској класификацији 423 – 
«Опште услуге по уговору» износ у колони 6 од 
«1.642.000» замењује се износом «2.199.000» и износ у 
колони 8 од «2.922.000» замењује се износом 
«3.479.000», 
- на позицији број 172 и економској класификацији 424 – 
«Специјализоване услуге» износ у колони 6 од «440.000» 
замењује се износом «418.000» и износ у колони 8 од 
«460.000» замењује се износом «438.000», 
- укупан износ за функцију 473 у колони 6 од «7.121.694» 
замењује се износом «7.656.694» и износ у колони 8 од 
«12.586.694» замењује се износом «13.121.694»,  
- укупан износ за главу 4.5. у колони 6 од «7.121.694» 
замењује се износом «7.656.694» и износ у колони 8 од 
«12.586.694» замењује се износом «13.121.694»,  
- извори финансирања за  главу 4.5  у колони 6 од 
«7.121.694» замењује се износом «7.656.694» и износ у 
колони 8 од «12.586.694» замењује се износом 
«13.121.694»,  
- 01 приходи из буџета у колони 6 и колони 8 износ од 
«7.121.694» замењује се износом «7.656.694»,  

  
 У Разделу 4, глава 4.6. «Установа спортски 
центар Бор», функција 810 – «услуге рекреације и 
спорта» врше се следеће измене: 
- на позицији број 196 и економској класификацији 483 – 
«Новчане казне и пенали по решењу судова и судских 
тела» износ у колони 6 од «200.000» замењује се износом 
«800.000»  и у колони 8 од «500.000» замењује се 
износом «1.100.000»,  
- на позицији број 197 и економској класификацији 511 – 
«Зграде и грађевински објекти» износ у колони 6 од 
«1.500.000» замењује се износом «900.000»  и у колони 8 
од «1.800.000» замењује се износом «1.200.000»,  
- укупан износ за функцију 810 у колони 6 и колони 8 
остаје исти, 
- укупан износ за главу 4.6. у колони 6 и колони 8 остаје 
исти, 
- извори финансирања за  главу 4.6  у колони 6 и колони 
8 остају исти, 
 
  У Разделу 4, глава 4.7. «Буџетски фонд за 
заштиту животне средине», функција 560 – «Заштита 
животне средине некласификована на другом месту» 
врше се следеће измене: 
- на позицији број 201 и економској класификацији 423 – 
«Опште услуге по уговору» износ у колони 6 и колони 8 
од «6.000.000» замењује се износом «16.000.000», 
- на позицији број 203 и економској класификацији 425 – 
«Текуће поправке и одржавање» износ у колони 6 и 
колони 8 од «2.500.000» замењује се износом 
«7.500.000», 
- на позицији број 204 и економској класификацији 426 – 
«Материјали» износ у колони 6 и колони 8 од 
«1.000.000» замењује се износом «11.000.000», 
- на позицији број 205 и економској класификацији 451 – 
«Субвенције јавним неф.пред.и орган.» износ  у колони 6 
и  колони 8 од «20.000.000» замењује се износом 
«40.000.000», 
- на позицији број 207 и економској класификацији 511 – 
«Зграде и грађевински објекти» износ  у колони 6 и  
колони 8 од «15.000.000» замењује се износом 
«40.000.000», 
- укупан износ за функцију 560 у колони 6 и колони 8 од 
«58.900.000» замењује се износом «128.900.000», 
- укупан износ за главу 4.7. у колони 6 и колони 8 од 
«58.900.000» замењује се износом «128.900.000», 
- извори финансирања за  главу 4.7. износ у колони 6 и 
колони 8 од «58.900.000» замењује се износом 
«128.900.000», 
- 01 приходи из буџета у колони 6 и колони 8 износ од 
«58.900.000» замењује се износом «128.900.000». 
- укупан износ за Раздео 4 у колони 6 од «1.095.144.400» 
замењује се износом «1.183.626.252», износ у колони 7 од 
«447.993.104.» замењује се износом «448.353.104» и у 
колони 8 износ од «1.543.137.504.» замењује се износом 
«1.631.979.356». 
- извори финансирања за  раздео 4  у колони 6 од 
«1.095.144.400» замењује се износом «1.183.626.252», 
износ у колони 7 од «447.993.104.» замењује се износом 
«448.353.104» и у колони 8 износ од «1.543.137.504.» 
замењује се износом «1.631.979.356». 
- 01 приходи из буџета у колони 6 и колони 8 износ од 
«1.095.144.000» замењује се износом «1.183.626.252», 
- 07 трансфери од других нивоа власти износ у колони 7 
и колони 8 од «68.283.742» замењује се износом 
«13.183.742»,  
- 08 добровољни трансфери од физичких и правних лица 
у колони 7 и колони 8 од «323.415.599.» замењује се 
износом «378.875.599»,  
 
   



 94    БРОЈ 7                               „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“                                  25. април 2013.                                     
 
 У Разделу 7, «Социјална заштита-Центар за 
социјални рад», функција 070 – «Социјална помоћ 
угроженом становништву», за 463- «текући трансфери 
осталим нивоима влас.» врше се следеће измене: 
- отвара се нова  позицији број 252-1 и економска 
класификација 511 – «Зграде и грађевински објекти»  са 
износом у колони 6 и  колони 8 од «476.000» , 
- на позицији број 253 и економској класификацији 512 – 
«Мађине и опрема» износ  у колони 6 и у колони 8 од 
«1.000» замењује се износом «1.149.000», 
- укупан износ за функцију 070 у колони 6  и  8 од 
«10.751.520» замењује се износом «12.375.520», 
- укупан износ за раздео 7 у колони 6 и колони 8 од 
«10.751.520» замењује се износом «12.375.520», 
- извори финансирања за  раздео 7 у колони 6 и 8 износ 
од «10.751.520» замењује се износом «12.375.520». 
- 01 приходи из буџета у колони 6 и  8 износ од 
«10.751.520» замењује се износом «12.375.520». 
 
  У Разделу 12,  ЈП »Туристички центар», 
функција 473 – «Туризам», врше се следеће измене: 
- на позицији број 268 и економској класификацији 451 – 
«Субвенције јавним неф.пред.и орган.» износ  у колони 6 
и  колони 8 од «24.000.000» замењује се износом 
«27.040.000», 
 - укупан износ за функцију 473 у колони 6  и  8 од 
«24.000.000» замењује се износом «27.040.000», 
- укупан износ за раздео 12 у колони 6 и колони 8 од 
«24.000.000» замењује се износом «27.040.000», 
- извори финансирања за  раздео 12  у колони 6 и колони 
8 од «24.000.000» замењује се износом «27.040.000», 
- 01 приходи из буџета у колони 6 и  8 износ од 
«24.000.000» замењује се износом «27.040.000». 
   
  У Разделу 15 «Рачун средстава солидарне 
стамбене изградње», функција 610 – «Стамбени развој», 
врше се  измене: 
- на позицији број 273 и економској класификацији 423 – 
«Опште услуге по уговору» износ  у колони 7 и  колони 8 
од  «1.000.000» замењује се износом «1.100.000», 
- укупано за функцију 610 у колони 7  и  8 износ од 
«41.210.000» замењује се износом «41.310.000», 
- укупан износ за раздео 15 у колони 7 и колони 8 од 
«41.210.000» замењује се износом «41.310.000», 
- извори финансирања за  раздео 15  у колони 7 и  8 од 
«41.210.000» замењује се износом «41.310.000», 
- 09 примања од продаје нефинансијске имовине у 
колони 7 и 8 износ од «41.210.000» замењује се износом 
«41.310.000», 
 
 У Разделу 20 «Пројекат ,,Уједињени у 
разликама,,», функција 090 – «Социјална заштита 
некласификована на другом месту» врше се  измене: 
- на позицији број 297 и економској класификацији 423 – 
«Опште услуге по уговору» износ  у колони 6 од «0» 
замењује се износом «379.548» и  колони 8 од 
«5.631.377» замењује се износом «6.010.925», 
- на позицији број 301 и економској класификацији 463 – 
«Трансфери осталим нивоима власти» износ  у колони 7 
од «0» замењује се износом «1.188.652» и у колони 8 од 
«2.725.000» замењује се износом «3.913.652» и то за 
Општина Неготин- 1.306.000+682.660, 
Општина Кладово-    622.000+215.180, и 
Општина Жагубица- 797.000+290.812 
- на позицији број 302 и економској класификацији 481 – 
«Дотације за МНРО-пружаоца услуга» износ  у колони 6 
од «2.116.000» замењује се износом «2.500.579» и  
колони 8 од «8.414.728» замењује се износом 
«8.799.307», 
- на позицији број 305 и економској класификацији 512 – 
«Машине и опрема» износ  у колони 6 од «1.100.000» 

замењује се износом «100.000» и  колони 8 од 
«1.957.986» замењује се износом «957.986», 
- укупан износ за функцију 090 у колони 6 од «6.411.000» 
замењује се износом «6.205.127», у колони 7 од 
«17.579.275» замењује се износом «18.767.927» и колони 
8 од «24.020.275» замењује се износом «24.973.054», 
- укупан износ за раздео 20 у колони 6 од «6.411.000» 
замењује се износом «6.205.127», у колони 7 од 
«17.579.275» замењује се износом «18.767.927» и колони 
8 од «24.020.275» замењује се износом «24.973.054», 
- извори финансирања за  раздео 20  у колони 6 од 
«6.411.000» замењује се износом «6.205.127», у колони 7 
од «17.579.275» замењује се износом «18.767.927» и 
колони 8 од «24.020.275» замењује се износом 
«24.973.054», 
- 01 приходи из буџета у колони 6 и  8 износ од 
«6.441.000» замењује се износом «6.205.127», 
- 06 дотације од међународних организација износ у 
колони 7 и колони 8 од «17.579.275» замењује се износом 
«18.767.927», 
 
  У Разделу 21 «Пројекат ,,Санација и 
реконструкција градских улица у Бору,,», функција 170 – 
«Трансакције везане за задуживање» врше се  измене: 
- отвара се нова  позицији број 305-1 и економска 
класификација 421 – «Стални трошкови»  са износом у 
колони 6 и  колони 8 од «100.000» , 
- укупан износ за функцију 170 у колони 6 и колони 8 од 
«3.250.000» замењује се износом «3.350.000»,  
- укупан износ за раздео 21 у колони 6 и колони 8 од 
«3.250.000» замењује се износом «3.350.000»,  
- извори финансирања за  раздео 21  у колони 6 и колони 
8 од «3.250.000» замењује се износом «3.350.000»,  
- 01 приходи из буџета у колони 6 и колони 8 од 
«3.250.000» замењује се износом «3.350.000»,  
 
  Отвара се нови Раздео 22, Пројекат «ПРОГЕН» 
и функција 490 – «Економски послови некласификовани 
на другом месту», са следећим апропријацијама: 
- позиција број 308 и економска класификација 421 – 
«Стални трошкови» са износом у колони 6 од  «300.000», 
у колони 7 од  «300.000» и у колони 8 од «600.000», 
- позиција број 309 и економска класификација 422 – 
«Трошкови за пословна путовања» са износом у колони 6 
од  «70.093», у колони 7 од  «121.900» и у колони 8 од 
«191.993», 
- позиција број 310 и економска класификација 423 – 
«Опште услуге по уговору» са износом у колони 6 од  
«852.150», у колони 7 од  «3.041.750» и у колони 8 од 
«3.893.900», 
- позиција број 311 и економска класификација 424 – 
«Специјализоване услуге» са износом у колони 6 од  
«18.400», у колони 7 од  «18.400» и у колони 8 од 
«36.800», 
- позиција број 312 и економска класификација 426 – 
«Материјали» са износом у колони 6 од  «30.119», у 
колони 7 од  «44.781» и у колони 8 од «74.900», 
- позиција број 313 и економска класификација 511 – 
«Зграде и грађевински објекти» са износом у колони 6 од  
«150.075», у колони 7 од  «1.000.500» и у колони 8 од 
«1.150.575», 
- позиција број 314 и економска класификација 512 – 
«Машине и опрема» са износом у колони 6 од  «161.000», 
у колони 7 од  «161.000» и у колони 8 од «322.000», 
 - укупан износ за функцију 490  у колони 6 од  
«1.581.837», у колони 7 од  «4.688.331» и у колони 8 од 
«6.270.168», 
- укупан износ за раздео 22 у колони 6 од  «1.581.837», у 
колони 7 од  «4.688.331» и у колони 8 од «6.270.168», 
- извори финансирања за  раздео 22 у колони 6 од  
«1.581.837», у колони 7 од  «4.688.331» и у колони 8 од 
«6.270.168», 
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- 01 приходи из буџета у колони 6  и  8 износ од 
«1.581.837» , 
- 06 дотације од међународних организација у колони 7  
и  8 износ од «4.688.331». 
 Отвара се нови Раздео 23, Пројекат «Једнаки смо 
у образовању» и функција 090 – «Социјална заштита 
некласификована на другом месту», са следећим 
апропријацијама: 
- позиција број 315 и економска класификација 421 – 
«Стални трошкови» са износом у колони 7 и  колони 8 од 
«10.000», 
- позиција број 316 и економска класификација 423 – 
«Опште услуге по уговору» са износом у колони 7 и  
колони 8 од «135.500», 
- позиција број 317 и економска класификација 426 – 
«Материјали» са износом у колони 7 и колони 8 од 
«48.500»и то за Предшколску установу «Бамби», 
- позиција број 318 и економска класификација 463 – 
«Трансфери осталим нивоима власти» са износом у 
колони 7 и колони 8 од «92.000» и то за 
 -ОШ «Вук Караџиђ-31.000, 
           -ОШ «Бранко Радичевић»-30.500 и  
           -ОШ «Свети Сава»-30.500, 
- позиција број 319 и економска класификација 481 – 
«Дотације за НВО,,Напред,,» са износом у колони 7  и 
колони 8 од «121.500», 
 - укупан износ за функцију 090  у колони 7 и у колони 8 
од «407.500», 
 - укупан износ за раздео 23 у колони 7 и у колони 8 од 
«407.500», 
- извори финансирања за  раздео у колони 23 у колони 7 
и у колони 8 од «407.500», 
- 06 дотације од међународних организација у колони 7  
и  8 износ од «407.500». 
 
  За опис из колоне 5 «УКУПНО БУЏЕТ» износ у 
колони 6 од «1.905.890.000» замењује се износом 
«2.053.479.835», у колони 7 износ од «557.612.379» 
замењује се износом «564.356.862», а износ у колони 8 од  
«2.463.502.379» замењује се износом «2.617.836.697». 
- извори финансирања износ у колони 6 од 
«1.905.890.000» замењује се износом «2.053.479.835», у 
колони 7 износ од «557.612.379» замењује се износом 
«564.356.862», а износ у колони 8 од  «2.463.502.379» 
замењује се износом «2.617.836.697». 
- 01 приходи из буџета у колони 6 и  8 износ од 
«1.905.890.000» замењује се износом «2.053.479.835», 
- 06 дотације од међународних организација у колони 7 и 
колони 8 износ од «17.579.275» замењује се износом 
«23.863.758»,  
- 07 трансфери од других нивоа власти у колони 7 и 
колони 8 износ од «74.463742» замењује се износом 
«19.363.742»,  
- 08 добровољни трансфери од физичких и правних лица 
у колони 7 и 8 износ од «323.415.599» замењује се 
износом «378.875.599», 

 
Члан  9. 

 У члану  22 , став  4.  брише се. 
 

Члан 10. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у «Службеном листу општине Бор». 

 
Број: 400-71/2013-I    

У Бору, 25. априла 2013. године   

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БОР                                                                                      
                                                                                                                               
          ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА, 

                                      Ратко Апостоловић, с.р.   
 

35 
На основу члана 46. Закона о локалним 

изборима (''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 34/10-
одлука УС и 56/11) и члана 43. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08 и 3/13), 
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 23. и 
25. априла 2013. године, донела је    
 

О Д Л У К У 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОР 
 

I 
 Утврђује се престанак мандата одборнику 
Скупштине општине Бор, Милици Кабић, изабраном са 
изборне листе ''ЗА ЕВРОПСКИ БОР-ДС-СПО-ВДС-
ДХСС'', због подношења писмене оверене оставке. 

 
II 

Ову одлуку објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 

О б р а з л о ж е њ е 
 Чланом 46. став 1. тачка 1. Закона о локалним 
изборима је прописано да мандат одборника престаје 
подношењем оставке, а ставом 4. истог члана је 
регулисано да о оставци, коју је одборник поднео између 
две седнице, скупштина је дужна да одлучи на првој 
наредној седници.  
 Чланом 47. истог Закона је регулисано да 
одборник лично подноси оставку, оверену код органа 
надлежног за оверу потписа, председнику скупштине 
јединице локалне самоуправе, у року од три дана од дана 
овере и да је председник скупштине јединице локалне 
самоуправе дужан да поднету оставку стави на дневни 
ред скупштине на првој наредној седници са предлогом 
да то буде прва тачка дневног реда.  
          Одборник, Милица Кабић, изабрана са изборне 
листе ''ЗА ЕВРОПСКИ БОР-ДС-СПО-ВДС-ДХСС'' је 
председнику Скупштине општине Бор поднела писмену 
оверену оставку број: 9084 дана 23.4.2013. године, што је 
основ да именованој престане мандат одборника.  

На основу изнетог одлучено је као у 
диспозитиву. 

 
 Поука о правном средству: Против ове одлуке 
може се изјавити жалба Управном суду у Београду у року 
од 48 часова од дана доношења ове одлуке. 
 
Број: 02-5/2013-I 
У Бору, 25. априла 2013. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

      
                          ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,                                                                                 
                                              Ратко Апостоловић, с.р. 

 
36 
На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07), члана 
43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', 
бр. 7/08 и 3/13), Скупштина општине Бор, на седници 
одржаној 23. и 25. априла 2013. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ БОР 
 
I 

 Драган Жикић, разрешава се функције 
председника Скупштине општине Бор са даном 23. април 
2013. године. 
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II 
 Ову одлуку објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 02-6/2013- I 
У Бору, 25. априла 2013. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
             ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,     

                                           Ратко Апостоловић, с.р. 
 

37 
На основу члана 27. став 8. Закона о Агенцији 

за борбу против корупције (''Службени гласник РС'', 
97/08, 53/10 и 66/11- одлука УС) и члана 43. Статута 
Општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08 и 
3/13), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
дана 23.и 25. априла 2013. године, донела је 
 

О Д Л У К У   
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ 

ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
ОПШТИНЕ БОР  

 
I 

 Утврђује се да је Владимиру Станковићу 
престала функција члана Општинског већа Општине Бор 
по сили Закона о Агенцији за борбу против корупције 
(''Службени гласник РС'', 97/08, 53/10 и 66/11- одлука 
УС), због тога што је на ову функцију изабран супротно 
одредбама овог закона. 

II 
 Ову одлуку објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 
 
Број: 02-4/2013-I 
У Бору, 25. априла 2013. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
                                 

                                          ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,                             
                                       Ратко Апостоловић, с.р. 

 
 

 38 
На основу члана 79. и 92. Закона о буџетском 

систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11 и 93/12) и члана 43. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08 и 3/13), 
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 23. и 
25.  априла 2013. године, донела је 

 
О Д Л У К У  

О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ 
ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА 
БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОР ЗА 2012. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

 Општина Бор ангажује ревизора за обављање 
екстерне ревизије завршног рачуна буџета Општине Бор 
за 2012. годину. 

Члан 2. 
 Завршни рачун буџета Општине Бор за 2012. 
годину, сагласно члану 1. ове одлуке, садржаће извештај 
екстерне ревизије о финансијским извештајима из тачке 
1) до 9) члана 79. Закона о буџетском систему 
(''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 
и 93/12), у складу са чланом 92. овог закона. 
 
 
 

 
Члан 3. 

 Одлуку о ангажовању ревизора за обављање 
екстерне ревизије завршног рачуна буџета за 2012. 
годину доставити Државној ревизорској институцији на 
сагласност. 

Члан 4. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.  

 
Број 400-72/2013-I 
У Бору, 25. априла 2013.године 

 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ БОР 

 
             ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,     

      Ратко Апостоловић, с.р. 
                                                               
 39 

На основу члана  64. Закона о буџетском 
систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10, 101/10 
и 93/12) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени 
лист општине Бор'', бр. 7/08 и 3/13), Скупштина општине 
Бор, на седници одржаној дана 23. и 25. априла 2013. 
године, донела је 

О Д Л У К У 
О  ИЗМЕНАМА   И  ДОПУНАМА  ОДЛУКЕ О 

ОСНИВАЊУ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА 
ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ 

 
Члан 1. 

             У  Одлуци о оснивању буџетског Фонда за 
популациону политику (''Службени лист општине Бор'', 
бр. 4/12, 13/12 и 15/12, ) у члану 15. став 1. алинеја 4,   
после речи: ''установи'', додају се речи: ''или у приватним 
клиникама,  а које су наведене у Уговору број 136-1/12 о 
пружању услуга лечења неплодности поступцима 
биомедицински потпомогнутог оплођења, који је дана 
21.12.2012. године закључен између Републичког Фонда 
за здравствено осигурање- Београд и групе понуђача''. 

После алинеје 5. додаје се алинеја 6. која гласи:  
’’- да подносилац захтева претходно није 

остварио ово право из средстава буџета Општине Бор.'' 
 

Члан 2. 
У члану 16. став 2. алинеја 7. брише се.      

 
Члан 3. 

У члану 18. после става 2. додаје се нови став 3. 
који гласи:  

''Решење о остваривању права на накнаду 
трошкова за вантелесну оплодњу доноси начелник 
Општинске управе Бор.'' 

Досадашњи став 3. постаје став 4. 
 

Члан 4. 
У члану 21. став 2. после броја: ''10.000,00'' 

додају се речи: ''динара нето''. 
 

Члан 5. 
У члану 24а став 1. после речи: ''динара'' брише 

се тачка и додаје  се реч: ''нето.''   
После става 5. додаје се нови став  6. који гласи: 
''О признавању наведеног права у првом 

степену решава Општинска управа Бор. Против 
првостепеног решења може се изјавити жалба 
Општинском  већу  Општине Бор. Поступак за 
оставривање овог права води се по одредбама Закона о 
општем управном поступку.'' 

Досадашњи став 6. постаје став 7. 
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Члан 6. 
Овлашћује се Комисија за прописе да утврди 

пречишћен текст Одлуке о оснивању буџетског Фонда за 
популациону политику. 

 
Члан 7. 

Ова одлука ступа на снагу осмог  дана од  дана  
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.  

 
Број: 415-2/2013-I 
У Бору, 25. априла 2013. године 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
                              ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,                                                                                                           

                              Ратко Апостоловић, с.р. 
 40 

На основу члана 96. и 97. Закона о планирању и 
изградњи (''Службени гласник РС'', бр.72/09, 81/09-испр., 
64/10-одлука УС, 24/11 и 121/12) и члана 43. Статута 
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08 и 
3/13), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 23. 
и 25. априла 2013. године, донела је 
 

О Д Л У К У  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ 
 

Члан 1. 
 У Одлуци о грађевинском земљишту 
(''Службени лист Општине Бор'', бр.21/10) у члану 16. 
став 2. речи: ''Председник општине'', замењују се речју 
''Скупштина''. 

У ставу 4. после речи: ''је'' додаје се реч: ''до''.  
 

Члан 2. 
 У члану 21. став 1. речи: ''Председник 
општине'', замењују се речју: ''Скупштина''. 
 

Члан 3. 
 У члану 23. став 3. речи: ''Председник 
општине'', замењују се речју: ''Скупштина''. 
 

Члан 4. 
 У члану 32. став 2. речи: ''Председнику 
општине'', замењују се речју: ''Скупштини''. 
 

Члан 5. 
 У члану 33. речи: ''Председник општине'', 
замењују се речју: ''Скупштина''.  

 
Члан 6. 

 У члану 37. став 1. речи: ''Председник општине'' 
замењују се речју: ''Скупштина''. 

 
Члан 7. 

У члану 38. став 1. речи: ''Председника 
општине'', замењују се речју: ''Скупштине''. 

 
Члан 8. 

У члану 45. став 2. речи: ''Председнику 
општине'', замењују се речју: ''Скупштини''. 
 

Члан 9. 
 У члану 47. став 1. речи: ''Председник 

општине'', замењују се речју: ''Скупштина''. 
 

Члан 10. 
У члану 50. став 1. речи: ''Председнику 

општине'', замењују се речју: ''Скупштини''.  
          У ставу 3. речи: ''Председнику Општине'', 

замењују се речју: ''Скупштини''.  

У ставу 4. речи: ''Председник општине'', 
замењују се речју: ''Скупштина''. 

 
Члан 11. 

У члану 52. став 2. речи: ''председник 
Општине'', замењују се речју: ''Скупштина''. 

 
Члан 12. 

 Иза члана 52. додаје се нови члан 52а. који 
гласи:  

''Члан 52а 
Грађевинско земљиште се прибавља у својину 

Општине Бор под условима и у поступку прописаним 
Законом о јавној својини (''Службени гласник РС'', бр. 
72/11) и Уредбом о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом, давања у закуп 
ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и 
прикупљања понуда (''Службени гласник РС'', бр.24/12). 
 Уговор о прибављању грађевинског земљишта 
у својину општине Бор закључује председник Општине 
или лице које овласти председник Општине. 
 

Члан 12. 
У члану 53. став 1 речи: председник Општине'', 

замењују се речју: ''Скупштина''.               
У ставу 2. речи: ''председник Општине'', 

замењују се речју: ''Скупштина''.               
           У ставу 4. речи: ''председнику Општине'', замењују 
се речју: ''Скупштини''. 
           У ставу 5. речи: ''председнику Општине'', замењују 
се речју: ''Скупштини''. 

Члан 13. 
У члану 54. став. 3 речи: ''председник 

Општине'', замењују се речју: ''Скупштина''. 
 

Члан 14. 
 У члану 57. посла става 3. додаје се нов став 4. 
који гласи:  

''На предлог Општинске управе председник 
Општине закључује Уговор о закупу са новим власником 
објекта, који по потписивању представља основ за 
промену уписа закупца у јавној књизи о евиденцији 
непокретности и правима на њима''.  

Досадашњи ставови 4. и 5., који постају 
ставиови 5. и 6., бришу се. 

 
Члан 15. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''. 
 
Број: 463-35/2013-I 
У Бору, 25. априла 2013. године 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

             ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,     
                                                    Ратко Апостоловић, с.р. 
 

41 
На основу члана  4. Закона о комуналним 

делатностима  (''Службени гласник РС'', бр. 78/11) и 
члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист 
општине Бор'', бр. 7/08 и 3/13), Скупштина општине Бор, 
на седници одржаној дана 23. и 25. априла 2013. године, 
донела је 

О Д Л У К У 
О  ИЗМЕНАМА  ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ 

ДЕЛАТНОСТИМА 
 

Члан 1. 
У Одлуци о комуналним делатностима 

(''Службени лист општина'', бр. 13/02,22/02,14/03, 9/04, 
15/04, 15/05, 10/07, 15/07 и  ''Службени лист општине 
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Бор'', бр. 20/10, 9/11 и 4/12)  у члану 19. став 3. алинеја 1,   
реч: ''три'' замењује се речју: ''два''. 

 
Члан 2. 

У члану  21. став 3. реч: ''тромесечне'' замењује 
се речју: ''двомесечне''. 

 
Члан 3. 

У члану 25.  став  2. реч: ''три'' замењује се 
речју: ''два''.               

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

објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.  
 
Број: 023-7/2013-I 
У Бору, 25. априла 2013. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
             ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,     

                                   Ратко Апостоловић, с.р. 
42 
На основу члана 31. Закона о заштити ваздуха 

(''Службени гласник РС'', бр. 36/09 и 10/13), члана 69. и 
70. Закона о заштити животне средине (''Службени 
гласник РС'', бр. 135/04, 36/09-др. закон, 72/09-др. закон и 
43/11-одлука УС) и члана 43. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08 и 3/13), по 
претходно прибављеној сагласности Министарства 
енергетике, развоја и заштите животне средине 
Републике Србије бр. 353-01-00201/2013-08 од 
27.02.2013. године, Скупштина општине Бор, на седници 
одржаној дана 23. и 25. априла 2013. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ПЛАНА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА ЗА 
АГЛОМЕРАЦИЈУ БОР 

 
Члан 1. 

Усваја се План квалитета ваздуха за 
агломерацију Бор. 

Члан 2. 
 Саставни део ове одлуке је План квалитета 
ваздуха за агломерацију Бор. 
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.  
 
Број: 501-74/2013-I 
У Бору, 25. априла 2013. године   
 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БОР  
 

                             ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,  
                                       Ратко Апостоловић, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43 
На основу члана 9. став 2. и члана 15. Закона о 

заштити ваздуха (''Службени гласник РС'', бр.36/09 и 
10/13), члана 69. и 70. Закона о заштити животне средине 
(''Службени гласник РС'', бр. 135/04, 36/09, 36/09–др. 
закон, 72/09–др. закон и 43/11-одлука УС) и  члана 43. 
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 
7/08 и 3/13), по претходно прибављеној сагласности 
Министарства енергетике, развоја и заштите животне 
средине Републике Србије бр. 353-01-00677/2012-08 од 
16.1.2013. године, Скупштина општине Бор, на седници 
одржаној 23. и 25. априла 2013. године, донела је 
 
 

П Р О Г Р А М  
КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОР ЗА 2013. ГОДИНУ 
 

Овим програмом успоставља се локална мрежа 
мерних станица/мерних места за праћење квалитета 
ваздуха на територији општине Бор за 2013. годину.  

Програмом се одређује број, тип и распоред 
мерних места/мерних станица у агломерацији Бор која 
обухвата територију општине Бор, како је дефинисано 
чланом 3. став 1 тачка 4. Уредбе о одређивању зона и 
агломерација ("Сл.Гласник РС" бр.58/2011) и Уредбе о 
изменама и допунама уредбе о одређивању зона и 
агломерација („Сл. гласник РС“, број 98/12) 

 
Програмом се одређује и врста загађујућих 

материја, обим и учесталост мерења нивоа загађујућих 
материја у ваздуху на територији општине Бор. 

Локације и тип мерних места/мерних станица у 
локалној мрежи на територији општине Бор, као и 
загађујуће материје које се прате на појединим местима 
дате су у табели 1.  

Загађујуће материје наведене у табели 1. мере се 
континуално на фиксним мерним местима у складу са 
прописом којим се уређују услови за мониторинг и 
захтеви квалитета ваздуха. 

Загађујуће материје на мерним местима 
наведене у табели 1. мере се по динамици мерења 
дефинисаној у табели 2. овог програма. 

 
1. УВОД 
 
 Општина Бор захвата  856 км2 површине југоисточне 
Србије. Чине је 12 градских и 13 сеоских месних 
заједница и има 57.696 становника и то 40.878 у граду и 
16.818 у  селима по последњем попису становништва. 

 
 Комплекс РТБ Бор се налази у непосредној близини 
стамбеног дела града Бора.    
 Најближи стамбени објекти се налазе на 100м 
удаљености од погона РТБ-а.  

 
 Доминантни ветрови су севернозападни и југоисточни 
па су то и најчешћи правци      распростирања 
загађујућих материја (слика 1). 
 
 Стамбена насеља МЗ “Брезоник”, МЗ “Север”, МЗ 
“Стари градски центар”, сеоска  насеља Мали и Велики 
Кривељ, Оштрљ и Слатина са 9915 становника наслањају 
се на комплекс РТБ-а Бор. 

 
 



 99    БРОЈ 7                               „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“                                  25. април 2013.                                     
 

 
 

слика 1. 
 

1. Локална мрежа мерних места на територији општине Бор: 
 

На територији општине Бор се спроводи  континуирано вишегодишњи мониторинг квалитета ваздуха.У складу са  
чланом 15. Закона о заштити ваздуха („Сл.гласник РС“ бр.36/09) општина Бор је формирала локалну мрежу мерних места 
која  покрива  оне делове територије општине која није обухваћена државном мрежом мерних места. 

Праћење квалитета ваздуха врши се у погледу одређивања  концентрације сумпордиоксида, чађи,  суспендованих 
ПМ10 честица са анализом тешких метала (олова, арсена, кадмијума, никла,), и укупних таложних материја са анализом 
тешких метала. Наведене загађујуће материје су  карактеристичне за аерозагађење на територији општине Бор, а на основу 
њиховог распростирања су одређена мерна места у оквиру локалане мреже. 

 
Табела 1. Локација, тип мерних места и врсте загађујућих материја које се прате на територији општине Бор
 
 
Локација мерних 
места 

Управни 
округ 

Н-северна 
гео.ширина 
Е-источна 
гео.дужина 

Надморска 
висина (м) 

Тип станице 
Загађујуће материје 

SО2 ПМ10 УТМ 

Тех.факултет Б Н 440 4.5252 
Е  220 5.4558 

404 Г/И SО2 ПМ10 / 

 Југопетреол 
Б 

Н 440 3.1451 
Е  220 7.4848 
 

363 
ПР/И SО2  

(М) 
ПМ10 

/ 

Слатина 
 
 

Б 
Н 440 2.2576 
Е 220 9.4751 
 

234 
ПР/И SО2 

(А) 
ПМ10 

/ 

 Болница  Б Н 440 4.7631 
Е  220 5.5991 

410 Г/И 
 /  УТМ 

Шумска секција 
Б 

Н 440 4.4807 
Е  220 5.4709 
 

400 Г/И 
 /  УТМ 

Оштрељ Б  Н 440 4.3036 
Е  220 9.5666 

325 И /  УТМ 

 
ПМ10 - концентрација суспендованих честица ПМ10 са 
анализом тешких метала Pb, Cd, Ni, As  
УТМ - укупне таложне материје са анализом тешких 
метала Pb, Cd,  Ni и As 
SО2 (А+М) – аутоматска и мануелна метода испитивања 
Г – градски 
ПГ – приградски 
И – индустријски 
Б – Борски управни округ 

 
Мерно место Југопетрол-налази се у правцу 

кретња доминантног севернозападног ветра на рубу 
града у непосредној близини индустријског комплекса 
због чега се тип овог мерног места може посматрати  као  

приградски и индустријски. На овом мерном месту прати 
се концентрација сумпордиоксида ацидиметријском 
методом. Такође се врши испитивање суспендованих 
честица ПМ10  са анализом тешких метала Pb, Cd,  Ni и 
As. 
 

Мерно место Слатина налази се у правцу 
кретања северозападног ветра и због специфичне  
конфигурације терена често се дим из Топионице јавља и 
задржавана у овом насељу  а да се при томе  исти не 
детектује на мерном месту Југопетрол.На овај проблем 
су указали и мештани МЗ Слатина а због свега наведеног 
одлучено је да се у 2013. години локална мрежа мерних 
места прошири за  мерно место Слатина.На истом ће се 
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пратити концентрација SО2 аутоматским анализатором 
сумпордиоксида флуоросцентном методом мерења,  као и 
мерење  концентрација суспендованих честица ПМ10 и 
њихов хемијски састав (анализа тешких метала Pb, Cd,  
Ni и As). 
 

Мерно место Технички факултет- налази се у 
старом центру града на територији МЗ Стари центар на 
локацији која је често изложена дејству дима из 
Топионице и рафинације (ТИР) при чему постојећа 
државна мреза не успева да покрије овај део територије 
општине. У близини овога мерног места се налази  
Технички факултет  као и стамбено насеље са око 4000 
становника па се тип станице може посматрати  као 
градски и индустријски. На овом мерном месту врше се 
мерења SО2 ацидиметријском методом, као и испитивање  
суспендованих честица ПМ10 са одређивањем 
концентрације Pb, Cd,  Ni и As. 

Садржај укупних таложних материја са 
анализом тешких метала (олово, кадмијум,никл и арсен) 
се испитује на 3 мерна места. Два мерна места, Болница и 
Шумска секција  се налазе у граду на местима на којима 
је дугогодишњим мониторингом запажено прекорачење 
концентрације укупних таложних материја.  

 
Мерно место Болница се налази у правцу 

дувања доминантог југоисточног ветра од извора 
загађења, у стамбеној зони у старом центру града, тако да 
се тип станице/мерног места може посматрати  као 
градски и индустријски.  

 
Мерно место Шумска секција репрезентује 

квалитет ваздуха на локацији на којој се прати утицај 
индустријског загађења и такође је тип станице/мерног 
места  градски и индустријски. 
 

Мерно место Оштрељ је позиционирано у 
правцу кретања доминантног севернозападноиг ветра, на 
територији сеоске МЗ Оштрељ. Обзиром да је на овој 
локацији велики утицај јаловишта Велик Кривељ и да се 
честице прашине са наведеног јаловишта разносе у 
правцу МЗ Оштрељ када дува северозападни ветар, ово 
мерно место је изабрано као локација на којој ће се 
пратити утицај индустријског загађења.   

Такође, испитивање укупних таложних материја  
се врши на количину  нерастворне материје, сагоривих 
материја, пепела и количине укупних таложних материја. 
Анализа течне фазе: вредност пХ, конц. 

SО4
+2 јона и укупне растворене материје. 

Метода мерења: аналитичка гравиметријска метода. 
Анализа чврсте фазе на садржај нерастворених материја, 
количина сагоривих материја, кол.пепела, као и садржај 
укупних таложних материја. Метода мерења: рачунски и 
ААС (атомска апсорпциона спектрофотометрија). 

Загађујуће материје на наведеним мерним 
местима  мере се по динамици мерења датој у Табели 2.  
 
Табела 2.Динамика мерења у локалној мрежи мерних 
места 
Загађујуће материје Динамика мерења 
SО2,  365 
ПМ10 са анализом тешких 
метала: 
Pb, Cd,  Ni и As 

 8 недеља равномерно 
распоредјених у току 
године  

Укупне таложне материје са 
анализом тешких метала: 
Pb, Cd,  Ni и As  

 12 пута-једном 
месечно у току године 

  
2. Обрада и анализа података, извештавање о  

резултатима контроле квалитета ваздуха, израда 
инструмената политике и планирања заштите 
ваздуха  

Сва мерења, обраду и анализу података, 
проверу валидности резултата добијених мерењем и/или 
узимањем узорака и интерпретацију резултата врши 
овлашћено правно лице која је акредитована као 
лабораторија за испитивање, односно која испуњава 
прописане услове за мерење свих наведених загађујућих 
материја (акредитоване методе) и која поседује дозволу 
надлежног министарства да врши мониторинг квалитета 
ваздуха у складу са чланом 60. Закона о заштити ваздуха 
(’’Службени гласник РС“, бр. 36/09).  

Добијени резултати мониторинга у виду 
месечног извештаја о квалитету ваздуха на територији 
општине Бор се јавно објављују у  локалним медијима и 
на сајту општине Бор до 15. у месецу за претходни месец. 
Наведени месечни извештај  се у истом року достављаја 
Агенцији за заштиту животне средине а по захтеву и 
заинтересованим органима и организацијама. Годишњи 
извештај се доставља Агенцији за заштиту животне 
средине као и јавности  до првог марта текуће године за 
претходну годину. 

У случају прекорачења концентрације 
загађујућих материја које се прате мониторингом 
квалитета ваздуха јавност се обавештава путем локалних 
радија и телевизије као и објављивањем резултата на 
сајту општине Бор у складу са чл.23. Закона о заштити 
ваздуха. 

 
План квалитета ваздуха 

 
У складу са Уредбом о утврђивању листе 

категорија квалитета ваздуха по зонама и агломерацијама 
на територији Републике Србије за 2011. годину 
(''Службени гласник РС'', бр. 124/12), на основу резултата 
оцењивања квалитета ваздуха агломерација “Бор” 
припада трећој категорији квалитета ваздуха, па је у 
складу са наведеним надлежни орган јединице локалне 
самоуправе дужан да донесе План квалитета ваздуха. У 
току 2012. године је  израђен нацрт Плана квалитета 
ваздуха. План квалитета ваздуха се доноси са циљем да 
се постигну одговарајуће граничне вредности или 
циљане вредности у складу са Уредбом о условима за 
мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени 
гласник РС", бр. 11/10 и 75/10). 
 

Краткорочни акциони план  
 

Такође,јединица локалне самоуправе ће на на 
основу члана 33. Закона о заштити ваздуха (“Службени 
гласник РС”, бр.36/09) приступити изради краткорочног 
акционог плана а исти  ће бити у складу са усвојеним 
Планом квалитета ваздуха за агломерацију Бор. 
Доношењем краткорочног акционог плана предузимају 
се краткорочне мере и активности са циљем смањења 
ризика или трајања прекорачења граничних или циљаних 
вредности загађујућих материја. 

У случају опасности од прекограничног 
загађења, када дође до прекорачења концентрације неке 
загађујуђе материје због њиховог значајног 
прекограничног преноса  ваздухом, надлежни орган 
општине Бор ће обавестити ресорно Министарство у 
складу са чланом 36. Закона о заштити ваздуха. 
 

3. Извори финансирања 
 
Средства за реализацију програма контроле 

ваздуха у локалној мрежи се обезбеђују из Буџетског 
фонда за заштиту животне средине општине Бор. 

У складу са чланом 15. став 4. Закона о заштити 
ваздуха (''Службени гласник РС'', бр. 36/09) на овај 
програм прибављена је сагласност Министарства 
енергетике, развоја и заштите животне средине 
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Републике Србије бр. 353-01-00677/2012-08 од 16.1.2013. 
године. 

 
4. Овај програм ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном листу општине Бор''. 
 
 

Број: 501-75/2013-I 
У Бору, 25. априла 2013. године                 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

       
                            ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,                                                                                        

             Ратко Апостоловић, с.р. 
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