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На основу члана 10. и 43. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15 – пречишћен 
текст), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
25. маја 2015. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

О ПРИЗНАЊИМА ОПШТИНЕ БОР 

I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1. 
Овом одлуком утврђују се признања, услови, 

критеријуми и начин њиховог додељивања, као и права 
која носиоцима ових признања припадају. 

 
Члан 2. 

Општина Бор додељује следећа признања: 
- Звање ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН ОПШТИНЕ 

БОР; 
- ОКТОБАРСКУ НАГРАДУ ОПШТИНЕ БОР и  
- ПЛАКЕТУ ОПШТИНЕ БОР.  

 
Члан 3. 

Поводом Празника Општине 3. октобара, могу 
се доделити: 

- Звање ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН ОПШТИНЕ 
БОР, 

- ОКТОБАРСКА НАГРАДА ОПШТИНЕ БОР. 
 

Члан 4. 
За изузетан допринос у афирмацији и 

промовисању општине Бор у земљи или иностранству, 
председник општине Бор може, у току године, доделити 
признање:  

 
- ПЛАКЕТУ ОПШТИНЕ БОР.  

Члан 5. 
Звање: ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН ОПШТИНЕ 

БОР и ПЛАКЕТА ОПШТИНЕ БОР могу се доделити 
само једанпут истом лицу.  

ОКТОБАРСКА НАГРАДА ОПШТИНЕ БОР  
може се доделити истом лицу више пута. 

Члан 6. 
Звање: ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН ОПШТИНЕ 

БОР може се доделити, за највише два лица, у години у 
којој се додељују ово звање. 

 
II  ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН ОПШТИНЕ БОР   

 
Члан 7. 

Звање: ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН ОПШТИНЕ 
БОР може се доделити за изузетан и вишегодишњи 
допринос: 

- развоју општине Бор у различитим областима, 

- афирмацији општине Бор у земљи и 
иностранству,  

- у пружању хуманитарне помоћи и донација, 
- унапређењу и заштити животне средине, 
- развоју демократије, 
- заштити и унапређењу људских права и 

слобода, 
- унапређењу и развоју локалне самоуправе. 
 

Члан 8. 
Звање ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН ОПШТИНЕ 

БОР додељује се домаћем или страном држављанину, 
који нема пребивалиште на територији општине Бор.  

 
Члан 9. 

Признање из члана 7. ове одлуке, додељује се у 
облику Медаље и Дипломе. 

Медаља је округлог облика, пречника 50мм, у 
галванизацији позлате, на којој је утиснут грб општине 
Бор и текст ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН ОПШТИНЕ БОР. 

 Медаља се уручује у кутији. 
Диплома је димензија 42x32 цм, са отиснутим 

грбом општине Бор, израђена од квалитетног графичког 
или акварел 250-300гр папира, на којој је калиграфским 
словима исписан текст:  

 
 

ОПШТИНА  БОР  
прима у своје окриље 

као 
 

ПОЧАСНОГ ГРАЂАНИНА ОПШТИНЕ БОР 
_______________________________ 

(име и презиме) 
 

у знак захвалности за неизмеран допринос 
 

њеној добробити, развоју и афирмацији 
 
У доњем левом углу Дипломе стоји: у Бору, 3. 

октобра (година). 
У доњем десном углу Дипломе стоји текст: 

председник општине Бор, испод кога је председник 
својеручно потписан.  

У средишњем делу Дипломе отиснут је печат 
општине Бор. 

Диплома се уручује у футроли. 
 

Члан 10. 
Предлог за доделу признања из члана 7. ове 

одлуке, утврђује Општинско веће општине Бор, на 
основу иницијативе председника општине Бор или 
председника Скупштине општине Бор. 

Одлуку о додели звања ПОЧАСНИ 
ГРАЂАНИН ОПШТИНЕ БОР доноси Скупштина 
општине Бор (у даљем тексту: Скупштина). 

 
Члан 11. 

Звање ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН ОПШТИНЕ 
БОР, уручује председник општине Бор, на свечаној 
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седници Скупштине, поводом Празника општине Бор 3. 
октобра. 

Изузетно од става 1. овог члана, страном 
држављанину звање: ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН 
ОПШТИНЕ БОР, може бити уручено и у току године, 
приликом његовог боравка у Бору. 

 
Члан 12. 

ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН ОПШТИНЕ БОР 
обавезно се позива на свечане седнице Скупштине 
поводом Празника општине Бор 3. октобра, на празнике 
и јубилеје које општина Бор обележава, као и свечаности 
чији је организатор општина Бор. 

 
III ОКТОБАРСКА НАГРАДА ОПШТИНЕ 

БОР 
 

Члан 13. 
 ОКТОБАРСКА НАГРАДА ОПШТИНЕ БОР - (у 
даљем тексту: Награда) додељује се за дело које 
представља највредније достигнуће у општини Бор у 
областима: привреде,  приватног предузетништва, 
проналазаштва, уметности, науке, новинарства, 
образовања, спорта, доприноса у акцијама хуманитарног 
карактера и другим областима значајним за општину 
Бор. 
 

Члан 14. 
Награду може добити физичко или правно лице 

које има пребивалиште, односно седиште, на и ван 
територије општине Бор. 

Награда може бити додељена појединцу или 
групи за заједничко дело. 

 
Члан 15. 

Награда се додељује за достигнуће из члана 13. 
ове одлуке, за период од 1. јануара до 31. децембра 
године, која претходи години у којој се награда додељује. 

 
Члан 16. 

Под достигнућем које је постало доступно 
јавности, у периоду из члана 15. ове одлуке, подразумева 
се: 
 1. у области уметности: 
 -  публиковано дело књижевног и преводног 
стваралаштва; 
 - изведено, односно приказано дело на 
позоришној сцени и другом простору намењеном за 
извођење  дела ове врсте; 
 - приказано филмско и радио-телевизијско 
остварење у биоскопској дворани или емитовано у радио-
телевизијском програму; 
 - изложено, односно презентовано дело у 
галерији и другом простору намењеном за презентацију 
дела ликовног и примењеног стваралаштва, визуелних и 
проширених медија; 
  - изведено музичко или музичко-сценско дело у 
концертној или позоришној дворани и другом простору 
намењеном за извођење дела ове врсте. 
 
 2. у области науке: 
 - научно остварење, односно рад у друштвеним, 
хуманистичким, природним и техничким наукама, који 
као резултат има нова сазнања и синтезу постојећих у 
циљу њихове примене, који представља  допринос 
развоју научне области или развоју нових производа, 
метода или технолошких поступака, под условом да је 
објављено у научној и стручној литератури, 
одговарајућим научним часописима или другим начином 
јавног саопштавања; 

 - проналазак који је у смислу одредаба Закона о 
патентима, признат и уписан у Законом утврђен 
регистар. 
 
 3. у области новинарства: 
 - врхунско остварење појединца у новинарству 
или публицистици, за серију или више написа, 
телевизијских или радијских прилога или емисија и 
публицистичких радова о темама од значаја за 
политички, културни, привредни и укупни друштвени 
живот у општини Бор; 
 - креативни допринос уређивању рубрике, 
емисије и програма којима се значајно доприноси 
информисању грађана општине Бор;  

 
 
4. у области образовања: 

 - изузетно дело и резултат васпитно-образовног 
или инструктивног рада и резултат у организацији и   
развоју школства општине Бор у целини, или у 
појединим његовим областима. 
 
 5. у области спорта: 
 - рад или резултати изузетне вредности 
појединца којима је дао значајан допринос афирмацији, 
развоју и унапређењу спорта (врхунски спортисти - 
чланови спортских организација из општине Бор, 
односно самостални професионални спортисти, за 
изванредне резултате у одређеној грани спорта; спортски 
стручњаци, стручњаци у спорту и научни радници за 
нарочито вредне доприносе унапређењу области спорта; 
спортски радници за допринос организовању, развоју и 
унапређењу области спорта). 
 
 6. у области привреде или приватног 
предузетништва: 
 - рад или резултати изузетне вредности 
појединца или правног лица којима је дат значајан 
допринос афирмацији, развоју и унапређењу привреде, 
односно приватног предузетништва у општини Бор.  
 
 7. У области хуманитарног карактера: 
 - исказатан изузетно активан однос према 
људским вредностима првенствено према животу, као 
највећој вредности и брига према другим људима који 
нису у могућности да задовоље своје основне људске 
потребе.  
 
 8. У другим областима значајним за општину 
Бор. 

Члан 17. 
У једној години може се доделити највише осам 

награда, у једној области највише две. 
 

Члан 18. 
Комисија за кадровска питања, одликовања и 

друга јавна признања, (у даљем тексту: Комисија) 
најкасније до 15. јула, у години у којој се додељује 
награда, објављује јавни позив за достављање предлога 
за доделу Награде. 

Јавни позив из става 1. овог члана са условима 
за додељивање награде, објављује се у једном локалном 
гласилу и на огласној табли органа општине Бор.  

Предлози за награду достављају се Комисији 
најкасније до 15. августа у години у којој се награда 
додељује. 

Члан 19. 
Право предлагања кандидата за награду имају 

сва правна и физичка лица. 
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Члан 20. 
Предлог из члана 18. ове одлуке доставља се у 

писаној форми са образложењем и садржи податке о 
аутору - кандидату и делу које се предлаже, резултате 
рада кандидата и назнаку области за коју се кандидат 
предлаже. 

Уз предлог се доставља и дело које се предлаже 
или одговарајућа документација ако по природи ствари 
дело није могуће доставити, која се после одлучивања о 
награди не враћа предлагачу. 

Члан 21. 
Листа кандидата предложених у року и на 

начин утврђен овом одлуком објављује се у локалном 
гласилу и на огласној табли органа општине Бор, 
најкасније до 25. августа у години у којој се награда 
додељује. 

Члан 22. 
Председник општине Бор ће по захтеву 

Комисије образовати стручне комисије за оцену 
достављених предлога и давање мишљења Комисији о 
најбољем предлогу. 

Стручна комисија оцену и мишљење доставља 
Комисији у виду извештаја. 

Рад стручне комисије је јаван. 
Стручна комисија доноси одлуке већином 

гласова од укупног броја чланова. 
Стручна комисија има председника и најмање 

четири члана, који се именују из реда стручњака из 
области за коју се награда додељује. 

Председник, односно члан комисије не може 
бити лице које је предложено за награду општине Бор. 

Предлог за доделу награде утврђује Комисија и 
упућује га Скупштини, најкасније до 1. септембра у 
години у којој се награда додељује. 

 
Члан 23. 

Одлуку о додели ОКТОБАРСКЕ НАГРАДЕ 
ОПШТИНЕ БОР доноси Скупштина. 

 
Члан 24. 

Награда се уручује у облику Дипломе и новчане 
награде.  

Облик и садржину Дипломе утврђују Комисија 
у сарадњи са Службом за скупштинске послове (послови 
протокола), у року од 15 дана од дана ступања на снагу 
ове одлуке. 

Диплома се уручује у футроли. 
Председник општине Бор сваке године утврђује 

висину новчане награде у оквиру средстава утврђених 
буџетом општине за годину у којој се награда додељује. 

 
Члан 25. 

Награду уручује председник општине Бор, на 
свечаној седници Скупштине поводом Празника 
општине – 3. октобар. 

 
IV  ПЛАКЕТА ОПШТИНЕ БОР 
 

Члан 26. 
Плакета општине Бор може се доделити 

домаћем или страном физичком, односно правном лицу, 
као и домаћим или иностраним градовима или 
институцијама, за изузетан допринос у афирмацији и 
промовисању општине Бор, у земљи или иностранству, 
као и за пружену помоћ општини Бор или грађанима 
општине Бор. 

 
Члан 27. 

Одлуку о додељивању Плакете општине Бор 
доноси председник општине Бор. 

У току године председник општине Бор може 
доделити највише пет јавних признања из става 1. овог 
члана. 

 
Плакету општине Бор уручује председник 

општине Бор. 
 

Члан 28. 
Плакета општине Бор уручује се у облику 

Плакете и Дипломе. Плакета садржи изгравиран грб 
општине Бор у галванизацији позлате.  

 
Плакета се уручује у кутији. 
 
Диплома је димензија 42x32 цм, са отиснутим 

грбом општине Бор, израђена од квалитетног графичког 
или акварел 250-300гр папира, на којој је калиграфским 
словима исписан текст:   

Општина Бор 
додељује 

 
ДИПЛОМУ ОПШТИНЕ БОР  
__________________________ 

(име и презиме) 
 

за изузетан допринос афирмацији и промоцији 
општине Бор 

у земљи и свету 
  

У доњем левом углу Дипломе стоји: у Бору, 3. 
октобра (година). 

 
У доњем десном углу Дипломе стоји: текст 

председник општине Бор, испод кога је председник 
својеручно потписан. 

У средишњем делу Дипломе отиснут је печат 
општине Бор. 

Диплома се уручује у футроли. 
 

Члан 29. 
О додељеним признањима општине Бор, 

Служба за скупштинске послове води евиденцију. 
 
V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 30. 

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о јавним признањима општине Бор 
("Службени лист општина", бр. 13/08 и 18/14). 

 
Члан 31. 

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

 
 
Број: 17-4/2015-I 
У Бору, 25. маја 2015. године   
  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
      
        ПРЕДСЕДНИК, 
                            Душан Марковић, с.р. 
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На основу члана 35. став 7. Закона о планирању 

и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 
64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) 
и члана 43, Статута општине Бор („Службени лист 
општине Бор“, бр. 6/15-пречишћен текст), Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 25. маја 2015. 
године, донела је 
 

О Д Л У К У  
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

КОРИДОРА ДАЛЕКОВОДА 110 kV ИЗМЕЂУ ТС 
„БОР 2“ И ТС „ЗАЈЕЧАР 2“, ДЕОНИЦА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОР  
 

Члан 1. 
Доноси се План детаљне регулације коридора 

далековода 110 kV између ТС "Бор 2" и ТС "Зајечар 2", 
деоница на територији општине Бор (у даљем тексту: 
План), који је израдио Институт за архитектуту и 
урбанизам Србије из Београда, а који је одштампан уз 
ову Одлуку и чини њен саставни део. 

 
Члан 2. 

Планско подручје обухвата део катастарских 
општина Бор 1 и Слатина у обиму који је неопходан за 
постављање и одржавање планираног далековода.  

Планско подручје представља коридор ширине 
50,0 (2х25,0) m, који се успоставља дуж трасе постојећег 
преносног110 kV далековода број 148/2.  

Дужина деонице новог далековода на 
територији општине Бор износи око 8,4 km. 

Положај коридора је одређен графички и 
описно, на следећи начин:  

Од портала (ДВП 148/2) у ТС 400/110 kV "Бор 
2" коридор далековода је планиран у правцу југа, по 
траси постојећег једноструког далековода број 148/2, до 
постојећег порталног стуба (граф. ознака УС 1, 
Y:7 590 344,96; Х:4 879 308,59). Даље, пратећи трасу 
постојећег далековода, коридор скреће на југоистоку, 
прелази поток Рукјавица и праволинијски наставља дуж 
североисточне падине на локалитету "Краку Перњак", 
прелази потоке Огашу Флори и Калиник, пролази око 
90 m североисточно од коте 378 на локалитету 
"Фламанда" до постојећег стуба (граф. ознака УС 12, 
Y:7 592 320,89; Х:4 876 160,76). Даље, траса коридора 
благо скреће ка истоку, након 90 m укршта се са 
далеководом 400 kV број 403 Бор 2-Ниш 2 и даље 
наставља праволинијски дуж локалитета "Думбрава" у 
правцу коте 392, северозападно од локалитета "Велика 
Копита". Од коте 392, задржавајући основни правац у 
дужини од око 1.055 m прелази преко локалитета 
"Велика Копита" до границе општине Бор и даље 
праволинијски наставља на територији града Зајечара. 

Прегледна ситуација трасе коридора дата је у 
графичком делу Плана (Графички прилог број 1). 

Коридор далековода обухвата део катастарске 
општине Бор 1 и део катастарске општине Слатина у 
укупној површини од 41 ha 81 а 23,42 m².  

Постојећа, претежна намена површина у 
обухвату коридора далековода је следећа: око 53,16 % 
(222.279,94 m²) је пољопривредно, необрасло шумско и 
неплодно земљиште; 44,74 % (187.076 m²) је високо 
зеленило и обрасло шумско земљиште; око 1,95 % 
(локални путеви 8.168,1 m²) путно земљиште, око 0,09 % 
(378,3 m²) водно земљиште и око 0,05 % (220,75 m² у 
делу парцеле ТС Бор 2) остало грађевинско земљиште. 

Граница Плана ближе је одређена графички 
(Графички прилог број 2, лист 1 - 2), елементима за 
геодетско обележавање карактеристичних темених 
тачака границе Плана (Табела 3) и следећим пописом 

обухваћених катастарских парцела: 

 

а) Катастарска општина Бор 1 
- цела катастарска парцела: 4102, 
- део катастарских парцела: 2989, 2990, 4095, 

4099, 4100, 4101, 4103, 4105, 4127, 4128, 4149, 4150, 4151, 
4152, 4153, 4162 и 4682/2.  

б) Катастарска општина Слатина 
- целе катастарске парцеле: 1888, 1919, 1920, 

1920, 1921, 1922, 2095, 2097, 2444 и 2445; 
- део катастарских парцела: 1885, 1886, 1887, 

1889, 1890, 1891, 1894, 1896, 1918, 1923, 1924/1, 1924/2, 
2091, 2093, 2094, 2096, 2098, 2099, 2100, 2113, 2114, 2115, 
2116, 2117, 2118/1, 2139, 2140, 2141, 2147, 2148, 2149, 
2150, 2346, 2347, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2356, 
2357, 2358, 2359, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2446, 
2447, 2448, 2635, 2636, 2637, 2638, 3051, 3052, 3053, 3054, 
3055, 5384, 5385, 5386, 5390, 5391, 5397, 5448, 5449/1, 
5457, 5504, 5505, 5506, 5507, 5513, 5514, 5515, 5721/1, 
5721/13, 5721/14, 5721/15, 5721/17, 5721/18, 5721/2, 
5721/5, 5721/7, 5828/1, 5834, 5835, 5835/2, 5836, 5837, 
5838/1, 5839, 5840, 5854, 6198, 6199, 6222, 6223, 6224, 
6225, 6226, 6228, 6229, 6230, 6231, 6232, 6233, 6303/1, 
6303/2, 6305, 6307, 6308, 6319, 6320, 6321, 6585, 6586, 
6587, 6589, 6598, 6603, 6604, 6605, 6608, 6609, 7461, 7468, 
7480, 7482, 7483, 7484, 7485, 7488, 7489, 7490, 7505, 7506, 
7507, 7508, 7514, 7515, 7518, 7519, 7539, 7540, 7548, 7549, 
7551, 7552, 7553, 7554, 7555, 7556, 7635, 7636, 7639, 7640, 
7641, 7642, 7643, 7644, 7645, 7685, 7686, 7690, 7691/1, 
7691/2, 7692, 7702, 7714, 7714, 7734, 7736, 7737 и 7743. 

У случају међусобног неслагања графичког приказа 
границе планског обухвата и пописа обухваћених 
катастарских парцела, меродавна је ситуација у 
графичком делу Плана (Графички прилог број 2, лист 1 и 
2). 

Члан 3. 
Циљ израде Плана је обезбеђење планског 

основа за реконструкцију деонице преносног 110 kV 
далековода број 148/2 на територији општине Бор. 

Планом се обезбеђује поуздана 
електроенергетска веза између ТС "Бор 2" и ТС "Зајечар 
2". Оптимизацијом инвестиционог решења изабрана је 
варијанта која предвиђа демонтажу дела, експлоатационо 
амортизованог, једносистемског 110 kV далековода број 
148/2 (изграђен током 1964. године) и изградњу новог 
двосистемског далековода, са опремањем једног система 
у првој фази.  

Члан 4. 
План се састоји се од следећих целина: 
I  Општи део плана; 
II Полазне основе  
III Плански део - Правила уређења и правила 

грађења; 
IV Графички прикази Плана; 
V  Документациона основа Плана; 
VI Смернице за спровођење Плана. 

 
Графичке приказе ПДР-а чине: 
а) Графички прилог број 1: Извод из 

Просторног плана општине Бор у размери 1:100000 са 
приказаном прегледном ситуацијом планиране 
реконструкције далековода; 

б) Графички прилог број 2,  лист 1 и лист 2: 
Регулација коридора далековода у размери 1: 2500; и 

в) Графички прилог број 3: Типско решење 
стуба далековода и површине стубног места, у размери 
1:100 и 1:200. 
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Члан 5. 
На основу мишљења број: 501-200/2014-III-02 

од 24.09.2014. године, које је дало Одељење за привреду 
и друштвене делатности – Канцеларија за заштиту 
животне средине, није вршена стратешка процена 
утицаја Плана на животну средину. 
 

Члан 6. 
План је урађен у једанаест примерака у 

аналогном и шест примерака у дигиталном облику. 
Два примерка донетог, потписаног и овереног 

Плана у аналогном облику и  два примерка Плана у 
дигиталном облику чува се у општинском органу управе 
– Одељењу за урбанизам, грађевинске, комуналне, 
имовинско-правне и стамбене послове Општинске 
управе Бор, односно у органу Општинске управе Бор 
надлежном за спровођење Плана. 

Седам примерака донетог, потписаног и 
овереног Плана у аналогном и два примерка Плана у 
дигиталном облику чувају се у ЈП „Електромрежа 
Србије'' у Београду. 

Један примерак донетог, потписаног и овереног 
Плана у аналогном облику и један примерак Плана у 
дигиталном облику чува се у архиви Скупштине 
општине Бор. 

Један примерак донетог, потписаног и овереног 
Плана у аналогном облику и један примерак Плана у 
дигиталном облику чува се у Министарству 
грађевинарства, саобраћаја и инфрастриктуре. 
 

Члан 7. 
План се евидентира у Централном регистру 

планских докумената, који води орган надлежан за 
послове државног премера и катастра. 
 

Члан 8. 
Текстуални део Плана објављује се у 

''Службеном листу општине Бор. 
План се у целости објављује у електронском 

облику и доступан је јавности и путем интернета. 
Члан 9. 

О спровођењу ове одлуке стараће се  орган 
надлежан за послове просторног планирања и урбанизма 
Општинске управе општине Бор. 
 

Члан 10. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине Бор“. 
                                                                              
Број: 350-107/2015-I 
У Бору, 25. маја 2015. године 

 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БОР   

 
    ПРЕДСЕДНИК, 
                            Душан Марковић, с.р. 
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На основу члана 21.став 7. Закона о 

приватизацији  („Службени гласник РС“, бр. 83/14,), 
члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број 129/07 и 83/14- др. закон) члана 43. 
Статута општине Бор (“Службени лист општине Бор“ , 
бр. 6/15 - пречишћен текст) и предлога Министарства 
привреде за доношење Одлуке о моделу, методу и 
мерама за растерећење субјекта приватизације Јавног 
предузећа „Штампа, радио и филм“ Бор број: 023-02-
02351/2014-05 од 29.децембра 2014. године, Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној 25. маја 2015. године, 
донела је 

О Д Л У К У 
О МОДЕЛУ  И  МЕТОДУ  ПРИВАТИЗАЦИЈЕ 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ШТАМПА, РАДИО И 

ФИЛМ“ БОР 
 

1. Поступак приватизације Јавног предузећа 
„Штампа, радио и филм“ Бор,         спровешће се кроз 
модел продаје капитала, методом јавног прикупљања 
понуда са јавним надметањем. 
 

2. Проценат јавног капитала који се приватизује 
износи 100% капитала субјекта приватизације у 
власништву Општине Бор. 
 

3. Почетна цена на јавном надметању из тачке 
1. ове Одлуке износи 100% процењене вредности 
субјекта приватизације на дан 31.12.2013. године, који се 
нуди на продају. 

 
4. Задужују се надлежне службе општине Бор 

да предузму потребне активности ради достављања 
материјала Министарству привреде у циљу доношења 
одлуке Владе којом се одређује мером за припрему и 
растерећење обавеза Субјекта приватизације- Јавног 
предузећа „Штампа радио и филм“ Бор. 

  
5. Одлуку доставити Министарству привреде 

Републике Србије, Министарству културе и 
информисања РС, Агенцији за приватизацију и субјекту 
приватизације. 

 
6. Ова одлука ступа на снагу  осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу општине Бор“. 
 

Број: 022-69/2015-I 
У Бору, 25. маја 2015. године                 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
    ПРЕДСЕДНИК, 
                            Душан Марковић, с.р. 

                                                                                                             
112 
На основу члана 45. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07 и 83/14-
др. закон) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени 
лист општине Бор'', бр. 6/15- пречишћен текст), 
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 25. 
маја 2015. године, донела је 

 
О Д Л У К У  

O ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О РАДНОПРАВНОМ 
СТАТУСУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ОПШТИНЕ БОР  
 

Члан 1. 
 У Одлуци о радноправном статусу чланова 
Општинског већа општине Бор (''Службени лист 
општине Бор'', бр. 12/13, 2/14, 18/14 и 30/14), у члану 1. 



25. мај 2015.      „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“                   БРОЈ 11                                             206      
 
став 1. после речи: ''Бакоч'', реч: ''и'' брише се, додаје се 
запета, а после речи: ''Николовски'' додају се речи: '' и 
Александар Орловић.''  
  

     Члан 2.   
Ову одлуку објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 
 
Број: 120-4/2015-I 
У Бору, 25. маја 2015. године 

 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БОР 

 
    ПРЕДСЕДНИК, 
                            Душан Марковић, с.р. 
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На основу  члана 13. Закона о подстицајима у 

пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник 
РС“, број 10/13 и 142/14), члана 43.  Статута општине Бор 
(„Службени лист општине Бор“, бр. 6/15- пречишћен 
текст) и на основу Решења Министарства пољопривреде 
и заштите животне средине о давању претходне 
сагласности на Програм мера подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја за 
подручје територије oпштине Бор у 2015.години, број  
320-00-02116/2015/09 од 21.04.2015. године,  Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној 25. маја 2015. године, 
донела је 

П Р О Г Р А М   
МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ 
РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ПОДРУЧЈЕ ТЕРИТОРИЈЕ 

ОПШТИНЕ БОР У 2015. ГОДИНИ 
 

Поглавље 1: Опште информације 
 
1.1. Анализа постојећег стања  
 
УВОД 
 
1.1.1. Географске и административне карактеристике  
 

Територија општине Бор налази се у 
централном делу североисточне Србије. Настала је на 
месту села Бор, у долини Борске реке. Општина Бор се 
карактерише индустријском производњом - производњом 
бакра и капацитетима за прераду бакра. Почетак 
рударства на подручју општине Бор датира од 1902. 
године када је откривено велико налазиште руде. Већ 
наредне 1903. године Ђорђе Вајферт, српски 
индустријалац немачког порекла, добија право да 
окопава и прерађује руду у наредних 50 година. Упоредо 
са отварањем рудника граде се и погони за флотацију и 
прераду бакра. Са првом потпаљеном гомилом руде 
почињу проблеми са сумпор-диоксидом, деградација 
земљишта и угрожавање животне средине. Из руде се 
експлоатише свега неколико процената племенитих 
метала а све остало је јаловина која загађује животну 
средину. Одатле је и специфичност борске општине као 
индустријског басена који је имао директан утицај на 
пољопривредну производњу која се развијала на 
подручју општине Бор. Подручје борске општине је 
изложено таквом утицају руже ветрова тако да је 
практично подељено на подручја где је земљиште 
изложено дејству рударских агенаса, а то су: КО Бор, 
Оштрељ, Кривељ, Слатина, Доња Бела Река и на КО где 
ружа ветрова није имала утицаја те земљиште није 
изложено дејству рударских агенаса. 

Интензиван развој басена Бор имао је значајан 
утицај и на развој пољопривредне производње. Многи 
запослени радници у борској општини су истовремено и 

пољопривредни произвођачи те су били у могућности да 
улажу у своја пољопривредна газдинства.  
За бржи рурални развој општине Бор неопходно је 
предузети низ мера које би за циљ имале развој 
пољопривреде као и инфраструктуре, а поготово враћање 
младих на село. Локална самоуправа је од кључног 
значаја за рурални развој који се односи на: изградњу 
локалних путева за повезивање сеоских месних заједница 
са градском средином, укључивање села у систем 
организованог управљања комуналним отпадом, 
пружање подршке за образовање и едукацију младих, 
изградњу спортских објеката по селима, технолошки 
развој пољопривредне производње и стручно образовање 
пољопривредних произвођача. Овим активностима би се 
побољшали услови живота у руралној средини. Важна 
мера развоја пољопривреде је укрупњавање 
пољопривредних површина спровођењем  комасација. 
         Развојем партнерства јавног и приватног сектора, 
створили би се услови бржег развоја пљопривреде и 
унапређења живота на селу. Техничко-технолошка 
опремљеност сектора пољопривреде захтева значајније 
инвестиције у модернизацију производње 
пољопривредних газдинстава, модернизацију опреме, 
технологије и јачање партерства са удружењима и 
организацијама произвођача.  

Већи део територије је брдско-планински. 
Припада сливу Тимока, односно Дунава. Општина Бор 
припада Борском округу. Веза са главним путним 
правцем - аутопут Е-75 (Београд - Скопље) је могућа 
преко 4 путна правца, и то: пут преко Бољевца и 
Параћина дужине 87 км; пут преко Зајечара, Књажевца и 
Ниша дужине 150 км; пут преко Жагубице, Кучева и 
Пожаревца дужине око 158 км и пут преко Заграђа и 
Милошеве куле дужине око 205 км. Западни део борске 
општине припада планинском комплексу Јужног Кучаја. 
Источни део захватају планине: Стол, Мали и Велики 
Крш, Дели Јован и Горњанска висораван. Шумско 
земљиште захвата 43.098 hа општине. Од укупне 
површине општине Бор, 86% је под изразитим 
антропогеним утицајем а 14% је простор очуване 
природе.  
 На простору територије општине од 856 км2 
живи 48.615 становника (према попису из 2011. године), 
што представља малу густину насељености од 56,7 
становника по 1 км2. (у укупној популацији Србије 
учествује са 0,7%, а борског округа са 38,1%). Општина 
Бор се састоји од централног насеља и седишта општине 
– градског насеља Бор и 13 села: Горњане, Танда, Лука, 
Кривељ, Бучје, Оштрељ, Доња Бела Река, Брестовац, 
Слатина, Злот, Топла, Шарбановац и Метовница. У 
селима борке општине евидентирано је 14.455 
становника док у граду живи 34.160 становника. 
 
Прилог: Укупан број становника 2011. године -  
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Насеље Укупан број 
становника 

Бор 48.615 

Бор 34.160 

Брестовац 2.690 

Бучје 579 

Горњане 930 

Доња Бела Река 741 

Злот 3.299 

Кривељ 1.052 

Лука 537 

Метовница 1.111 

Оштрељ 586 

Слатина 890 

Танда 319 

Топла 97 

Шарбановац 1.624 

*извор-РЗС 

 
1.1.2. Природни услови и животна средина  
 

Подручје општине Бор одликује дисециран и 
висински развијен рељеф, различит геолошки и 
педолошки састав тла, микроклиматске појаве, 
диверзификован биљни свет, те различит степен 
антропогеног утицаја. Претежно брдовит и планински 
рељеф има доминантни правац пружања планинских 
гребена и речних долина од северозапада ка југоистоку. 
Надморске висине терена смањују се у истом правцу, 
према доњој ерозионој бази. 
Територија општине Бор има умерено-континенталну 
семихумидну климу, са доминантним западним и 
северозападним ветровима, са хладнијим зимама и 
натпросечно већим снегом на планинама, са просечно 
500-800mm падавина/годишње. За остваривање приноса 
пољопривредних култура клима је у принципу важнија 
од земљишта. То се најбоље види у осцилацији приноса 
ораничних култура на истом земљишту и са истом 
агротехником у различитим годинама како је то чест 
случај на пољопривредном простору општине Бор. 

Према количинама падавина, подручје општине 
Бор спада у зону семихумидне климе, која је према 
средњим годишњим вредностима падавина погодна за 
гајење већине културног биља. Са становишта 
пољопривредне производње вaжно је сазнање о броју 
кишних дана унутар појединих месеци или година. 
Средњи годишњи број падавинских дана је 114, са 
могућим колебањима од 98 до 129 дана.  Број 
падавинских дана по појединим месецима је знатно већи 
у првој половини године и креће се од 10 до 14 кишних 
дана, а у другој половини године од 5 до 15 дана. 

 Средње годишње вредности влажности ваздуха 
крећу се око 70%. Годишњи режим влажности показује 
максимум у зимским месецима и минимум лети (јули, 
август). 

 Средња годишња температура износи 10,1 
степен, а могућа колебања крећу се у границама од 9,0 до 
11, 9 степени што ово подручје, према топлотним 
ознакама климе, сврстава у умерено топлу климатску 
зону. 

Бор са својом околином припада Карпатско-
балканском простору источне Србије, који обухвата 
планинске терене између Дунава на северу, Црног 
Тимока на југу, планинских венаца Кучаја, Бељанице и 
Хомоља на западу и Дели Јована на истоку. Северни део 
општине захвата планина Велики Крш, а југоисточно 
планина Малиник. 

Према Условима за заштиту природе и 
животне средине који је Завод за заштиту природе 
Србије дао у поступку израде ПП општине Бор наведено 
је да су на територији општине Бор евидентирана следећа 
природна добра: 

- палеовулканска купа Тилва Њагра код 
Борског језера 

- Брестовачка бања са термоминералним 
водама и непосредном околином која је општинском 
одлуком заштићена као културно амбијентална целина. 

Заштићено природно добро је Споменик 
природе "Лазарев кањон", на површини од 1.755 hа (од 
чега 1.176 hа на територији општине Бор), у оквиру којег 
се издвајају простори изузетних природних вредности: 
локалитет "Малиник" (букова прашума са реликтном 
врстом – тисом на површини од 58 hа) и локалитет 
"Лазарева пећина" (локалитет геоморфолошког 
карактера). Евиденирана природна добра су: Парк 
природе "Кучај-Бељаница" и Споменик природе 
"Геолошка стаза у Брестовачкој Бањи".  

У еколошки значајна подручја, односно 
делове Еколошке мреже Србије  издвојена су подручја: 
Кучај-Бељаница, Стол, Визак, Велики крш, Мали крш и 
Дели Јован. Предложено је да се издвоје и следећа 
подручја/целине природних добара: Борско језеро са 
непосредном околином; обухваћено подручје Кучајских 
планина са крашком површи Дубашнице, Мандином 
пећином, Стојковом леденицом и другим природним 
вредностима; Велики крш; Стол-Голи крш; обухваћени 
део Дели Јована; клисура Беле реке; палеовулканске купе 
Тилва Мика, Страинова чука и Првулова чука и појава 
латита Тимочке еруптивне зоне код Злота  

Учешће простора очуване природе у укупној 
површини општине Бор је 14%, док је 86% под изразитим 
антропогеним утицајем. 

Основне карактеристике биодиверзитета овог 
простора су: Лазарев кањон као један од најзначајнијих 
центара диверзитета биљака и дрвећа на Балкану. У њему 
је регистровано 720 врста биљака што представља 20% 
флоре Србије и 11% флоре Балкана. Он је станиште 57 
ендемичних врста и 50 реликтних које своје порекло воде 
из различитих геолошких периода. На Малинику, 
планини на ободу кањона, заступљена је шумска 
заједница букве са папратима и тисом са највећом 
запремином дрвне масе у Србији. Старост шуме је преко 
180 година.Регистровано је 174 врста макрогљива.  
 Што се тиче богатства фауне: Регистровано је 
205 врста сирфида (осолике муве) - на улазу у Лазарев 
кањон пронађена је за науку нова врста Merodon 
albonigrum. Забележено је 115 врста дневних лептира, 37 
врсте пужева (Bulgarica stolensis, која је први пут 
откривена на планини Стол), 140 врста птица (Мали и 
Велики Крш као станиште 11 врста птица грабљивица 
које су угрожене врсте на Европским просторима - 
Лазарев кањон је на листи значајних орнитолошких 
подручја Европе)), 47 врста сисара. међу којима су 
евидентиране многе ретке и угрожене врсте, 
регистрована је 21 врста слепих мишева од 25 које живе 
на Балкану. Многе од ових врста су на Европској црвеној 
листи глобално угрожених врста, Подземна фауна: 20 
врста бескичмењака. Ове пећине по заступљености 
живог света заузимају примарно место како у Србији 
тако и на Балкану. У Лазаревој пећини откривено је 5 
нових врста за науку.  
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Пошто је површина већа од 1000 hа, предложен 
је за упис у листу IUCN Националних паркова и 
заштићених подручја. 

Оно што треба имати у виду када је реч о 
биодиверзитету ових крајева, сва истраживања у овој 
области датирају из прошлог века па поузданост 
података треба узети са резервом. Неопходна су даља 
истраживања и допуна података о био и геодиверзитету 
ширег подручја Бора. 

Што се тиче геодиверзитета,  регистровани су:  
- Објекти петролошког наслеђа: магматске и 

метаморфне стене: појава латита тимочке еруптивне зоне 
– Злот код Бора; 

- Објекти хидрогеолошког, геоморфолошког и 
хидролошког наслеђа: Злотско врело, понорнице: 
Лазарева река – Демизлок, Дубашница, Микуљ, Војал. 
Многобројне пећине и јаме, флувијални облици: Кањон 
Лазареве реке, Кањон Ваља Маре, клисура Ваља Рнж, 
палеовулкански рељеф:  палеовулканска купе Тилва 
Њагра, Тилва Мика, Страхинова чука, Првулова чука, 
Крше Сатуле код Злота, као и многи други облици гео 
наслеђа. 

Шумско  земљиште  захвата 45% површине 
општине, односно 43.098 hа. Структура шумског 
земљишта показује учешће шума, пашњака и неплодног 
земљишта у укупној површини шумског земљишта. 
Шуме покривају преко 75% простора очуване природе. 

Шуме на територији општине Бор припадају 
Тимочком шумском подручју. Обухваћене су са пет 
газдинских јединица: Злотске шуме, Црни врх –
Купиново, Малиник, Боговина и Стол. Шумама газдује 
Шумско газдинство „Тимочке шуме-Бољевац“ у оквиру 
ЈП „Србијашуме“, а газдовање се реализује делатношћу 
Шумске управе Бор. Укупна површина шума и шумског 
земљишта којима газдује Шумска управа Бор је 11.284 
hа.  

Бањска шума заузима површину од око 90 ha 
и представља природну баријеру од штетног утицаја 
полутаната из градског подручја које је удаљено око 15 
km. До сада се није посветила довољна пажња очувању, 
коришћењу и заштити овог простора, богатог 
термоминералним водама, који је неправедно занемарен 
и ретко где се може наћи на списку бања Србије. 
Резултати анализа ових вода указују на потребу хитне 
санације. 

Унутар шума у државном власништву 
доминантне по површини су шуме намењене производњи 
дрвета одговарајућег квалитета и покривају 58,09%, 
стално заштитне шуме 31,16%, а остали функционални 
типови иако бројни заузимају појединачно незнатне 
површине. 

У укупном шумском фонду доминирају шуме 
високог порекла и оне покривају 53,00% обрасле 
површине, изданачке састојине су заступљене на 8,32% 
површине, вештачки подигнуте састојине на 6,51%, 
састојине мешовите по пореклу на 4,93%, а шикаре и 
шибљаци заузимају 30,95%. 

Просечна запремина у државним шумама на 
територији општине Бор је 127 м3/ hа, а запремински 
прираст 2,46м3/ hа. Просечна запремина у овим шумама, 
ако се изузму површине шикара и шибљака је 176 м3/ hа, 
а запремински прираст је 3,42 м3/ hа, што се може 
сматрати осредњим производним ефектима. Укупно 
учешће деградираних састојина без обзира на порекло је 
12,50%. 

Производни потенцијал, у локалним 
оквирима, у односу на затечено стање шума тренутно се 
користи са 83% у односу на запремину и око 80% у 
односу на прираст. 

Основни дугорочни проблеми у газдовању 
овим шумама везани су за потребу конверзије разређених 

и деградираних шума, конверзију изданачких шума и 
мелиорацију шикара. 

 
СТАЊЕ И ТРЕНДОВИ У РУРАЛНИМ 

ПОДРУЧЈИМА 
 
1.1.3. Демографске карактеристике и трендови  

Према попису из 2011. године, у општини Бор 
живи 48.615 становника (у укупној популацији Србије 
учествује са 0,7%, а Борског округа са 38,9%). На селу 
живи 14.455, а у граду 34.160 становника. Укупан број 
пољопривредних газдинстава је 3564 која користе 22280 
ha  

Основно обележје демографских кретања 
општине Бор јесте низак природни прираштај, који не 
омогућава ни просту репродукцију становништва. У 
периоду 2002-2011. стопа природног прираштаја има 
негативан тренд што указује на проблем депопулације, 
односно“беле куге“. 

Промене у броју становника по појединим 
старосним групама у међупописном периоду 2002-2011. 
указују на интензиван процес старења становништва, па 
је тако контингент становништва старости изнад 65 
година повећао учешће у укупној популацији са 14% на 
16,25% (са 7.796 на 7.899 становника), док се учешће 
младог становништва смањује. Просечна старост 
становништва износи 41,85 година што општину Бор 
сврстава у категорију општина дубоке старости 
становништва. Очекивано трајање живота деце рођене у 
периоду 2009-2011. година указује да ће женска 
популације општине Бор доживети 76,34 године, а мушка 
70,58 година. 
Полна структура становништва у посматраном периоду 
се није битније променила, односно према попису из 
2002. године број жена на 100 мушкараца износио је 
102,96, а по попису из 2011.године 103,66. Обзиром да је 
број жена у порасту наредне активности треба усмерити 
ка развоју женског предузетништва-домаће радиности и 
ка већем укључењу жена у органе управљања и 
одлучивања. 
Образовна структура становништва има посебан значај за 
привредни и друштвени развој сваке средине. У 
образовној структури становништва старог 15 и више 
година на подручју општине Бор (2011. година), 
завршена средња школа је најчешћи вид образовања 
(45,3% становника), на другом месту је основно 
образовање (21,27%), док је 12,43% (5.209) становништва 
општине са вишом и високом стручном спремом. 
Значајно је напоменути да је скоро 33,94% становништва 
(14.217 становника) општине на нивоу основног и нижег 
образовања, што неспорно захтева веће ангажовање на 
образовању становништва кроз доквалификацију, 
преквалификацију и програме перманентног образовања. 
 Попис пољопривреде 2012. године, показао је 
да је на триторији општине Бор годишње радно 
ангажовано 4.734 лица, од чега је 1.835 носилаца 
газдинстава (508 жена), 2807 чланова породица (1782 
жене) а сезонских радника под уговором годишње је 84. 
Међутим, стално запослених је свега 8 (2 жене). Укупан 
број пољопривредних газдинстава је 3564 која користе 
22280 ha.   
 
1.1.4. Диверзификација руралне економије  

Основне економске карактеристике 
становништва општине Бор према попису из 2011. 
године су: 

- доминантна структура је радно-способни 
контингент становништва (34.718 становника) од чега је 
запослених 11.992 становника (34,54% радног 
контигента) што је испод просека Републике (35,29%); 
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- 20.891 становник чини укупно активно 
становништво, односно стопа активности износи 42,97%, 
што је на нивоу републичког просека (41,34); 

- стопа запослености активног становништва 
износи 78,32% (РС 77,56%). 

- стопа незапослености активног становништва 
износи 21,68% (РС 22,44%). 
Обзиром да доминантна група становника спада у 
категорију радно-способног становништва (71,41%), 
може се оценити да постоји значајан развојни потенцијал 
који може опредељујуће утицати на тржиште рада и 
запосленост. 

 
Годишњи просек запослених 2014. године 

износи  12.110 запослених, што је незнатно смањење у 
односу на 2013.годину када је износио 12.117. Број 
запослених по секторима је следећи: 
 
Најважнији сектори (првих 10):  
 Број: 
1. Прерађивачка индустрија   2.108 
2. Рударство    2.208 
3. Здравство и социјална заштита  1.275 
4. Образовање       995 
5. Саобраћај и ускладиштење     604 
6. Снабдевање водом, управљање отпадом    450 
7. Снабдевање електричном енергијом    409 
8. Административне и помоћне усл. дел.             455 
9. Државна управа и др.       366 
10. Стручне, научне и техничке делатности    345 
Најмање заступљени сектори: 
1. Услуге смештаја и исхране       60 
2. Пољопривреда, шумарство и рибарство               41 
3. Пословање некретнинама          6 
 
Пољопривреда                
             Пољопривредну производњу у сеоским 
домаћинствима карактерише велика уситњеност 
катастарских парцела, застарела опрема и машине, 
старење становништва због миграције младих ка 
градском језгру, недовољна едукација становништва, 
шаренило у пољопривредној производњи, ниске цене 
пољопривредних производа, ниски приноси и слабији 
квалитете пољопривредних производа од оног који се 
тражи на тржишту. Пољопривредна газдинства се баве 
сточарском, ратарском, малим делом воћарском 
производњом, крајњи циљ такве производње је мала 
количина пољопривредних производа који се нуде на 
тржишту. Од укупно 48.615 становника општине Бор на 
селу живи 14.455, а у граду 34.160 становника. Укупан 
број пољопривредних газдинстава је 3564 која користе 
22280 ha. Задруге, које не послују тржишно у борској 
општини, решиће статус доношењем Закона о задругама. 
Основна карактеристика коришћења пољопривредног 
земљишта у општини Бор је уситњеност парцела, 
неадекватна примена агротехничкух мера, минимално 
коришћење минералних ђубрива, неправилна примена 
хемијских средстава и др. За правилно коришћење 
пољопривредног земљишта и постизање високих 
приноса неопходна је редовна контрола плодности 
земљишта ( микро и макро елемента, pH вредност и 
хумус). 
 
Туризам 

У општини су активне две туристичке 
организације: Туристичка организација општине Бор и 
Борски туристички центар. Последњих неколико година 
изграђено је и адаптирано неколико хотела у граду, на 
Борском језеру и у Брестовачкој бањи. Рурални туризам 
је у раној фази развоја.  
Најзначајнија манифестација која се организује „Дани 
бање“, одржава се сваке године трећег викенда у августу, 

садржи и програм уметничке и етно – музике, изложбе 
производа старих заната и продајну изложбу здраве 
хране. 
 
1.1.5. Рурална инфраструктура 
Саобраћајна инфраструктура 

 
Општина Бор се налази у североисточном делу 

Србије. Веза општине са главним путним правцем земље, 
аутопут Е-75 (Београд - Скопље), могућ је преко 4 путна 
правца и то: пут преко Бољевца и Параћина дужине 87 
км; пут преко Зајечара, Књажевца и Ниша дужине 150 
км; пут преко Жагубице, Кучева и Пожаревца дужине 
око 158 км и пут преко Заграђа и Милошеве куле дужине 
око 205 км. 

Дужина градских саобраћајница у Општини Бор 
је 85 км. Дужина локалних путева је 174 км и сеоских 
саобраћајница 137 км. Градске саобраћајнице су у 
дужини до око 74 км под асфалтом а остатак је под 
туцаником. Локални путеви су дужине до 46 км под 
асфалтом, 48 км од земљаног материјала, а остатак под 
туцаником. Сеоски путеви су под асфалтом у дужини од 
47 км, 63 км под туцаником, а остатак је од земљаног 
материјала. 

Локална самоуправа значајна средства улаже у 
инфраструктуру, тако да сваке године асфалтира део 
локалних путева, градских и сеоских улица, уређују се 
некатегорисани пољски и атарски путеви, у циљу 
обезбеђења што бољих услова за живот у сеоским 
срединама. 
Електрична енергија  

 

Веома су чести проблеми у снабдевању - 
прекиди, променљива фреквенција, ниска волтажа. 

Због лошег стања ЕЕ мреже на ниском напону, 
а у недостатку материјалних средстава јављају се 
прекиди у снабдевању електричне енергије на ваздушним 
и кабловским изводима.  

Обзиром да се снабдевање електричне енергије 
у борској општини обавља из мреже ЕПС то је промена 
фреквенције у мрежи борске дистрибуције условљена 
системским поремећајима у ЕПС и као таква је стабилна. 
Разуђеност мреже и неадекватан пресек проводника од 
трафостаница до потрошача утиче да потрошач нема 
квалитетан напон. 

Обављају се редовне годишње ревизије и 
ремонти у складу са ТП ЕПС-а, а поред тога и ванредне у 
хаваријским условима. 

Потребно је инсталирати више мини 
хидроцентрала на постојећим природним и вештачким 
ресурсима. 
Јавна расвета 

 
Површина покривена системом јавне расвете у 

граду износи око 85%. Површина покривена системом 
јавне расвете у селима износи око 75%. 

Основни недостаци система јавне расвете су 
дотрајала опрема и несистематско и неефикасно 
сервисирање и одржавање. Неки од тих проблема су: 
парцијално решавање проблема од случаја до случаја; 
хетерогеност опреме; расипање потрошње електричне 
енергије; организација одржавања и сервисирања 
система јавне расвете; мала ефикасно покривена 
површина (око 20%). 

Будуће активности би се ослањале на: смањењу 
потрошње електричне енергије, замену живиних 
сијалица и светиљки натријумовим одговарајуће 
сјајности, знатно мање снаге и дужег века трајања; 
уступањем делова радова на одржавању и сервисирању 
система лицима која би показала веће интересовање како 
би се избегао положај монопола једног извођача 
(дистрибутер електричне енергије, а по важећем Закону о 
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комуналним делатностима), а конкуретност и 
заинтересованост за квалитетним сервисирањем би 
добило свој пунији значај повећањем ефикасности рада 
система и уштедом кроз услуге и потрошњу електричне 
енергије. 

Ради смањења потрошње електричне енергије је 
неопходна модернизација система јавне расвете. 
Топлификација 

 

Јавно комунално предузеће формирано је 
октобра 2002. године издвајањем из холдинга РТБ Бор. 
Проценат повезаних домаћинстава и установа на систем 
централног грејања прелази 90%. 

Топлана поседује три вреловодна котла од којих 
су два на угаљ а један на мазут. Систем је 
предимензиониран и његова искоришћеност капацитета 
је 46%. То значи да се негде око 70% станова или 
домаћинстава прегрејава, док се 10% домаћинстава греје 
испод границе прописаног 202 оC. 

У самом систему постоје велики губици 
енергије које износе око 25% што је последица старе 
мреже топловода. Потребно је урадити реконструкције 
подстаница и вреловодног система. 

Сама оптимизација вођења процеса производње 
може се везати за већи степен корисности котлова кроз 
боља решења: наугљавања котлова; зонске регулације 
примарног ваздуха; постављање гас анализатора за 
кисеоник и угљендиоксид и инсталирање мониторинга. 
Телекомуникације  

 

У општини Бор постоји и фиксна и мобилна 
телефонија. Присутни су Телеком Србија, Теленор и 
ВИП. 

Користе се услуге интернета и присутно је више 
интернет провајдера.  

Присутно је и неколико оператера кабловске 
телевизије. 
 Водоснабдевање 
 

Јавно комунално предузеће за дистрибуцију 
воде за град Бор основано је 1949. године. 

Постојећа изворишта за снабдевање водом су 
Мрљиш, Сурдуп, Кривељ и Злотска изворишта. 

Извориште “Мрљиш“ је у склопу Регионалног 
водосистема „Боговина“ Бор. У циљу решавања 
проблема недостатка здраве пијаће воде за становништво 
и за индустрију општина Бор и Бољевац, експлоатација 
подземних вода са изворишта „Мрљиш“ почела је 
августа 2002. године када је и завршена I фаза (прелазно 
решење) изградње Регионалног водосистема „Боговине“ 
Бор.  

Вода која се експлоатише из подземних извора 
је у количини од 150 l/s, а максимална производње воде 
је 240 l/s . 

Главни пројекат бране и акумулације 
„Боговина“, као и Пројекат постројења за пречишћавање 
воде завршен је током 2005. године. 

Потребна средства за изградњу бране са 
акумулацијом и фабрике за пречишћавање воде износе 
око 50.000.000 еура и за изградњу мини електране 
1.700.000 еура. 

Изградњом вишенаменске акумулације 
„Боговина“ Бор обезбеђује се: 

- изравњавање вода чиме би се приоритетно 
обезбедило водоснабдевање становништва и индустрије 
у општинама Бор, Бољевац, Неготин, Зајечар и Књажевац 
у периоду дужим од 50 година, 

- наводњавање 700 hа пољопривредних 
површина у долини Црног Тимока и низводно од 
Зајечара, 

- регулисани режим протицаја (гарантовани 
протицај) обезбеђује повећање малих вода у периоду 
маловођа у циљу побољшања квалитета воде низводно 
од бране. Гарантовани протицај у периоду маловођа 
износи 800 лит/с  

- прихватање и трансформација поплавних 
таласа чиме би се многоструко умањиле штете од 
поплава у општинама Бор, Бољевац и Зајечар, 

- развој привредне и спортско рекреативне 
активности (туризам и риболов), 

- производња електричне енергије. Изградњом 
мале хидроцентрале која би користила воду из прелива 
могло би се добити око 9,0 GWh/годишње. 

Да би се пројекат РВС „Боговина“ Бор 
реализовао у потпуности потребно је, ради прибављања 
одобрења за изградњу, завршити следеће активности: 

- измена просторног плана подручја слива 
акумулације (иницијатива покренута 2006. године), 

- ревизија актуелизованог Идејног пројекта од 
стране државне ревизионе комисије (достављен 
актуелизовани Идејни пројекат и уплаћена средства 2006. 
године), 

- решење имовинских односа на 380 ha од чега 
се 290 ha потапа изградњом бране и формирањем 
акумулације, а 90 ha се налази у зони непосредне заштите 
акумулације, 

- израда Главног пројекта цевовода чисте воде 
за општине Зајечар, Неготин, Књажевац и Бољевац. 

Извориште Сурдуп је лоцирано у близини 
насеља Доња Бела Река, 8 км од Бора. Минимална 
издашност изворишта је 30 лит/с. а максимална 100 
лит/с. Димензије цевовода су 350 у дужини од 8 км.  

Извориште Кривељска бањица се налази 6 км 
северно од Бора у непосредној близини насеља Велики 
Кривељ. Минимална издашност изворишта је 10 лит/с, а 
максималну од 100 лит/с и димензије цевовода су 350 у 
дужини од 5 км.  

Злотска изворишта се налазе у сливу Злотске и 
Бељевинске реке, 11 км од Бора ка југо-западу. Сем ових 
каптираних изворишта изграђено је и неколико бунара. 
Минимална издашност водоснабдевања из овог правца је 
110 лит/с, а максимална до 2.400 лит/с и димензије 
цевовода су од 700 до 300 .  

Изворишта Сурдуп, Кривељска бањица и 
Злотска су крашког карактера, што значи да имају велике 
осцилације у минималним и максималним количинама 
воде за експлотацију и директно зависе од количине 
падавина. Цевоводи наведених изворишта су од ливено-
гвоздених, челичних и азбест-цементних цеви. 

Пречишћавање воде за пиће је дезинфекција 
која се врши хлорисањем – аутоматски процес који се 
спроводи у зависности од протока и квалитета воде. 
Хемијска контрола квалитета воде у водоводној мрежи се 
врши свакодневно у хемијској лабораторији у ЈКП 
„Водовод“, док екстерну контролу врши 6 пута месечно 
ЗЗЈЗ „Тимок“ Зајечар. На систему Боговина контрола 
квалитета воде се врши  два пута недељно. 

Дужина водоводне мреже је приближно 250 км. 
Главни доводи од изворишта до дистрибуционе мреже су 
од 150-700. Дистрибуциона мрежа је димензија 250-
500 и у мањем проценту су заступљени мањи пречници. 
Материјал коришћени за цевовод су ливено-гвоздене 
цеви, челичне и азбест-цементне цеви (55 км). 

Покривеност у граду је 100% и постоје три 
висинске зоне (трећа највиша зона има мали број 
корисника) док у сеоском подручју које снабдева ЈКП 
''Водовод'' водом покривеност је 82% домаћинстава. 
Водоводна мрежа је стара око 40-50 година и не постоји 
никакви филтерски слојеви система да би се избегло 
замућивање воде при обилним кишама. 

Губици воде износе преко 50% и из године у 
годину се повећавају. Разлог је стара мрежа. У оквиру 
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Програма ППОИС, уз финансијску помоћ ЕУ завршена 
су три капитална инфраструктурна пројекта и то: 
пројекат изградње сеоских водовода у четири села; 
пројекат замене, односно реконструкције примарне 
водоводне мреже у граду; пројекат изградње фекалне 
канализације у насељима Кучајна и Чока Борулуј у 
северном старом делу града. 

Села која нису повезана на градски водовод су: 
Бучје, Горњане, Лука, Метовница, Шарбановaц и Танда. 
У селу Бучје прикључено је 90 од 191 домаћинстава. У 
селу Горњане од 432 домаћинства 80 је прикључено на 
локални водовод. У селу Лука од 193 домаћинстава 150 
је прикључено на локални водовод. У селу Метовница 
постоји сеоски водовод а користе га школа, амбуланта, 
месна канцеларија, пошта и други, али домаћинства не 
користе воду из локалног водовода. У селу Шарбановац 
је у току изградња локалног водовода и воду из тог 
водовода користе 10 од 572 домаћинстава. У селу Танда 
прикључено је 27 од 137 домаћинстава на локални 
водовод. Део села Метовница прикључен је на градски 
водовод. 

Карактеристика свих ових водовода је да 
локални сеоски водоводи нису контролисани од стране 
ЈКП ''Водовод''. Покривеност сеоских домаћинстава које 
контролише ЈКП је од 82%. 

Главни проблеми водоводног система су 
старост, недовољно одржавање (велики губици преко 
50%) и велики утрошак електричне енергије обзиром да 
се вода из свих праваца доводи препумпавањем. 
Последица је да цена продатог кубика воде не прати цену 
произведеног и дистрибуираног кубика воде. Потребна је 
хитна реконструкција критичних деоница водоводног 
система, замена старих цеви, улагање у побољшање 
енергетске ефикасности система, опрему за детекцију 
губитака а могућа је и потреба за изградњом нових 
резервоaра. У току 2004. и 2005. године урађено је 
следеће: реконструкција цевовода 400 од резервоара 
Тилва до Јаме у дужини од 1.300 м (цевовод је азбест-
цементни), затим реконструкција цевовода 350 од улице 
Моше Пијаде 17 до улице Бошка Бухе у дужини од 300 
м. Заваривање спојева на потисном цевоводу 350 од ПС 
Сурдуп до прекидне коморе Ђалу Маре у дужини од 
3.000 м.  

У току је израда пројекта замене азбест-
цементних цеви по деоницама а у дужини од 55 км. 
Канализациона мрежа 

 

Јавно предузеће је 1960. године почело са радом 
на одржавању канализационог система у граду. 

Канализациона мрежа је већим делом сепаратна 
(83%) а мањим делом комбинована (17%). Највећи 
профили су за атмосферску воду 800-1000, а за 
комуналну отпадну воду је 150-300. Покривеност у 
самом граду је негде око 90-95%. Нису покривена нека 
подручја на периферији града. Села немају канализацију 
и користе сопствене септичке јаме. Профили кроз које 
пролази канализациона вода нису добро димензионисани 
јер се град брзо ширио у ранијем периоду, тако се дешава 
да пропусна моћ није довољна и јављају се честа 
загушења. Често долази до изливања. Постоје нелегални 
прикључци који изазивају зачепљења у систему. У самом 
граду не постоји никакав третман отпадне воде и она се 
директно улива у Борску реку што изазива велико 
загађење. У насељу Бањско поље постоје биодискови за 
пречишћавање комуналне воде капацитета 2 x 500 ЕС, 
који су неисправни. 

Потребно је урадити реконструкцију 
канализационог система у граду (променити профиле на 
критичним трасама), одвојити комуналну од атмосферске 
воде, пројектовати и изградити систем за пречишћавање 
отпадних вода из града и индустрије. 

У току 2004. године израђен је Генерални 
пројекат каналисања и пречишћавања комуналних 
отпадних вода Бора са израдом претходне студије 
оправданости која је дала техничка решења и процену 
вредности те инвестиције. 
Стамбени фонд 

 

Стамбени фонд општине Бор чини укупно 
20.301 станова, који су претежно у приватној својини 
(91,5%). Опремљеност станова инсталацијама је изузетно 
повољна: водоводом је опремљено 89,5% станова, 
електричном струјом 98,9% и купатилом 76,7% станова. 
Економски и друштвени услови који су карактерисали 
крај прошлог века условили су пад стамбене изградње и 
то посебно у градском центру општине.  

Комунални отпад 
 
Јавно комунално предузеће ''3. октобар'' из Бора 

основано је 1947. године. Смеће се сакупља и одвози два 
пута недељно са територије града и једанпут недељно из 
приградских насеља и месних заједница на градску 
депонију.  

Поред градске депоније често се формирају 
дивље депоније. ЈП ''Дирекција за изградњу Бора''преко 
ЈКП "3. октобар" Бор организује једном месечно 
чишћење дивљих депонија и у тим акцијама се извезе око 
1500 t/год отпада. Поред те акције, постоје јесење и 
пролећно чишћење града у којима се извезе око 2000 
t/год отпада. 

Општина Бор поседује Локални еколошки 
акциони план, који спроводи Канцеларија за заштиту 
животне средине Општинске управе Бор, а Усвојен је и 
Локални план управљања отпадом за територију 
општине Бор (2010-2020. год.)  

Проблем комуналног и индустријског отпада 
у општини Бор је значајан, с обзиром да није било 
контроле и планских активности на уређењу постојећих 
зона за одлагање отпада. 

Главни и највећи извор чврстог комуналног 
отпада у општини Бор су домаћинства, а значајни део се 
продукује и у комерцијалном сектору - предузећа и 
установе, на јавним површинама и једним делом у 
индустрији. Индустријски отпад у општини Бор је 
значајна ставка. Посматрајући цео тимочки регион може 
се рећи да је рударство највећи извор чврстог отпада. 

За бригу и транспорт чврстог комуналног 
отпада на територији општине Бор, задужено је ЈКП 
„3.октобар“ из Бора. Корисници услуга су практично сви 
грађани Бора, сви привредни субјекти, установе и 
предузетници. 

Покривеност општине услугама сакупљања је 
око 67,5%.  

Отпад се сакупља са подручја Бора и 7 
околних насеља, Шарбановац, Злот, Брестовац, 
Метовница, Оштрељ, Слатина и Велики Кривељ 
(периодично), док су села изузета из система сакупљања: 
Бучје, Доња Бела Река, Лука, Танда, Топла и Горњане.  

Према задњим подацима са краја 2014., на 
територији општине Бор евидентирано је 78 дивљих 
депонија, од чега је 35 у граду и 43 у селима борске 
општине, а постоје и договорно установљене локације по 
селима са којих се отпад периодично односи, а које 
такође не задовољавају ни минималне санитарне услове 
које прописује закон. 

Званична општинска депонија на којој се 
врши депоновање чврстог комуналног отпада од почетка 
80-их година, лоцирана је у напуштеном делу копа, на 
удаљености 2 km ваздушном линијом, југоисточно од 
Бора, односно 8 km регионалним путем Бор-Оштрељ и 
заузима површину од 36.892 m2. Како се преко 30 година 
отпад одлагао на неконтролисани начин, не постоји 
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поуздан податак о количини депонованог отпада до сада. 
2007.год. завршен је и ревидован Главни пројекат 
санације званичне депоније чврстог комуналног отпада 
на територији општине Бор. 

Органски отпад из пољопривреде, пестициди 
и њихова амбалажа се због недовољне образованости и 
немара, неконтролисано бацају или спаљују што доводи 
до великог загађења и честих шумских пожара. 
Стратешким документима из области управљања 
отпадом, предвиђене су мере које обухватају образовање 
пољопривредника и економску стимулацију за примену 
поступка компостирања, чиме би се створило органско 
ђубриво за побољшање квалитета земљишта, смањили би 
се трошкови пољопривредне производње, допринело 
побољшању материјалног положаја мештана и развоју 
села. 
 Општине борског и зајечарског округа 
потписале су споразум о међуопштинској сарадњи на 
заједничкој изградњи и коришћењу регионалне депоније 
"Халово" код Зајечара, али приступ регионализацији је 
скуп и дуготрајан процес који вертоватно неће бити 
реализован у скоријем периоду. Општина Бор је 
почетком 2011.год. усвојила стратешки документ који 
пружа основу за решавање проблема у области 
управљања отпадом на локалном нивоу, по коме се 
реализују циљеви по приоритетима. 

ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ – 
СТАЊЕ ПОЉОП. РЕСУРСА 

 
1.1.6. Пољопривредно земљиште  
 

Укупна површина општине Бор је 85.348 ha, од 
чега пољопривредно земљиште чини 39.293 ha (46 %), 
шумско земљиште 38.406 ha (45 %) и неплодно 7.649 ha 
(9 %). Према попису пољопривреде из 2012.године, као 
њиве се користе 9.769 ha, као воћњаци 524 ha, као 
виногради 148 ha, као ливаде и пашњаци 11.498 ha. 
Нажалост, на хиљаде хектара пољопривредног земљишта 
се не користи и исто постепено зараста у коров, трње, 
шикаре и шуме. 
 На територији општине Бор доминантни типови 
земљишта су смеђа кисела земљишта (углавном у 
Брестовцу, Кривељу, Горњану, Танди, Луки) и смоница 
(углавном у Метовници, Слатини и Шарбановцу). 
Присутни су и рендзина  (у Злоту) и на малој површини 
алувијална земљишта (поред Тимока и других 
водотокова) и псеудоглеј (Танда, Злот). Уопште узевши, 
квалитет земљишта је веома слаб због врло плитког 
педолошког слоја на кречњачким и андензитским 
стенама. 
 На територији општине Бор постоји више 
хиљада хектара деградираног пољопривредног 
земљишта. Наведено земљиште се налази највећим делом 
у близини Рударско топионичарског басена Бор из чијих 
погона су деценијама испуштане огромне количине 
отпадних вода и гасова, а један део пољопривредног 
земљишта је уништен формирањем депонија раскривки и 
флотацијских јаловишта. Наведена јаловишта би требало, 
током следећих пар година, да се рекултивишу, односно 
да на истима заживи биљни свет. Ово се очекује на 
основу програма рекултивације јаловишта, као једне од 
компоненти пројекта изградње нове топионице и 
фабрике сумпорне киселине у Бору. 

Борска река је мртва, тј. у њој нема живих 
организама. Обала исте (у просеку десетак метара са 
сваке стране реке) је јако затрована и она је без 
вегетације или са јако ретком вегетацијом, како у 
погледу броја биљака тако и у погледу броја врста. 
Борска река се улива у Тимок. 

Загађења пољопривредног земљишта дешавају 
се и услед стварања дивљих депонија смећа; коришћења 

неадекватних септичких јама и неисправности уређаја за 
пречишћавање фекалних вода-биодискова; бацања, 
закопавања и спаљивања празних амбалажа од средстава 
за заштиту биља и издувних гасова моторних возила и 
пољопривредне механизације.  

Плодне пољопривредне површине постепено се 
смањују и услед урбаног развоја (ширење насеља, 
саобраћајница, гробаља и др.). 

Око 70% пољопривредног земљишта је у мањем 
или већем степену кисело (pH<6) услед састава матичних 
стена земљишта, деловања киселих киша и неправилне 
примене минералних ђубрива. Највећа је киселост 
земљишта у катастарским општинама које непосредно 
окружују металуршки комплекс (Бор, Слатина, 
Брестовац). Киселост земљишта је врло важна из више 
разлога: 
- већини пољопривредних култура одговара неутрално 
земљиште, односно, на киселим земљиштима неке 
културе не успевају или не остварују задовољавајући 
принос, као нпр. луцерка; 
-у киселим земљиштима покретљивост тешких метала је 
већа, тј. из киселог земљишног раствора биљке усвајају 
веће количине тешких метала што представља 
здравствени ризик за потрошача. 
 На територији општине Бор нема изграђених 
система за наводњавање и одводњавање (канали и други 
водопривредни објекти). Укупан број пољопривредних 
газдинстава која користе системе за наводњавање је 200 
на 198 ha, заливањем земљишта водом из Тимока и 
других водотокова помоћу пумпи/слободним падом и 
заливањем земљишта из микроакумулација. Наводњавају 
се углавном баште у затвореном и отвореном простору и 
понеки воћњак. Овде треба напоменути да су суше веома 
честе.  
 Употреба стајњака, других врста органских 
ђубрива, минералних ђубрива и средстава за заштиту 
биља је релативно мала и мања од просека у Србији. 
Примена и других агротехничких мера је неодговарајућа 
због ниског образовања пољопривредника. 
 На територији општине Бор нема комасираног 
земљишта, нити добровољног груписања 
пољопривредног земљишта. 
 Ерозивна подручја на територији општине Бор 
нису евидентирана/одређена од стране локалне 
самоуправе, иако сигурно постоје. 
 Главне гајене културе су кукуруз (~ 4000 ha), 
стрна жита (~ 4.000 ha) и луцерка (~ 500 ha). 
Индустријско биље се не гаји, изузев дуван и лан 
појединих година на 10-ак  ha.  

Од укупно 22280 ha пољопривредног земљишта 
9769 ha користи се за оранице и баште, 11498 ha за 
ливаде и пашњаке, 645 ha користи се за воћњаке, 148 ha 
користи се за винограде. 
 
 Према подацима добијеним од Службе за 
катастар непокретности из Бора, на територији општине 
налази се 3518.6297 ha пољопривредног земљишта у 
државној својини.  
 Тренутно је на територији општине Бор дато у 
закуп физичким лицима/регистрованим пољопривредним 
газдинствима око 60 ha пољопривредног земљишта у 
државној својини.   
 
1.1.7. Вишегодишњи засади  
 

На територији општине Бор постоје релативно 
повољни услови за узгој воћа, првенствено језграстог и 
коштичавог. На наведеном подручју, у катастру 
непокретности се као воћњаци воде 1.476 ha, а према 
попису пољопривреде из 2012.г. као воћњаци се користе 
524 ha. Доминантне воћарске врсте су шљива, а затим 
јабука. Воћњаци су углавном малих површина (пар до 
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десетак ари), екстензивни, са ниским просечним 
приносима и алтернативне родности. Већина производа 
се користи за сопствену потрошњу, у свежем стању или 
за прераду (првенствено у ракију, а затим у џем, слатко, 
компот и др.), а мањи део се прода на зеленој пијаци у 
Бору. Врло мали део производње продаје се изван 
територије општине Бор, нпр. хладњачама. 
За виноградарство такође постоје релативно повољни 
услови. На наведеном подручју, у катастру 
непокретности се као виногради воде 572 ha, а према 
попису пољопривреде из 2012.г. као виногради се 
користе 148 ha. Начин узгоја је у већини случајева 
традиционалан – узгој уз колац, а у мањем обиму су 
подигнути шпалири. Највише се гаји сорта вијала, а 
затим шпањолка, па друге сорте, односно у врло малом 
обиму се гаје квалитетн(иј)е сорте, тако да уз недовољно 
познавање технологије производње и недостатак 
квалитетне опреме, ни просечан квалитет произведеног 
вина (већина произведеног грожђа се преради у вино за 
сопствену употребу) није на завидном нивоу.  
 
1.1.8. Сточни фонд  
 

Општина Бор има добре географске и климатске 
услове за развој сточарства. Има доста расположивих 
пашњака и обрадивих површина за производњу крмног 
биља и ратарских култура, које се користе за исхрану 
стоке.  

Расположивост објеката за смештај стоке је 
следећи: за говеда 2780 места, за свиње 2928, за коке 
носиље 1914, за смештај остале стоке 1997 места. 

Стање сточног фонда по гранама сточарства у 
смислу бројног стања је следеће: говеда укупно: 6151 
(скоро сва говеда су у типу сименталца, изузев неколико 
десетина расе холштај), свиње укупно: 11280 ( углавном 
мелези настали укрштањем ландраса, домаће беле свиње, 
дурока и пијетрена),  овце укупно: 11736 ( праменка и 
мелези праменке и виртемберга), козе укупно 1939, 
живина укупно: 51624 ( углавном кокошке, у мањем 
обиму ћурке, патке, гуске, мисирке), коња 22, кошница 
пчела 4826 и пастрмски рибњак  

Говедарство је најразвијенија сточарска 
производња, иако се у задњих 30 година број грла крупне 
стоке смањује. Говедарска производња је фокусирана на 
производњу млека. 

Просечна млечност крава је 10-15 литара млека 
на дан. Мужа је углавном ручна или малим покретним 
машинским музилицама. Највећа газдинства имају 
лактофризе. 

Најтеже је обезбедити сигуран пласман стоке, 
зато што кланице откупљују стоку по нижим ценама, 
него што је цена на пијаци, а плаћају са роком од 30 – 45 
дана. Ни субвенције које даје Министарство 
пољопривреде и заштите животне средине нису видно 
утицале на побољшале стања код пласмана стоке, из 
разлога што кланичари обарају цену стоке за висину 
субвенција те практично испада да субвенције користе 
кланичари, а не пољопривредни произвођачи. 
Најраспрострањенија је продаја на сточним пијацама и 
вашарима, где цене варирају јер зависе од понуде и 
тражње. 
 
1.1.9. Механизација, опрема и објекти  
 

У општини Бор највећи број пољопривредних 
газдинстава има тракторе са тракторским прикључцима. 
Пољопривредна механизација је углавном стара и 
непотпуна. Просечна старост пољопривредне 
механизације је око 20 година. 
На 2279 газдинстава користи се 2346 једноосовинска 
трактора, на 2692 газдинства користи се 3232 

двоосовинска трактора, на 304 газдинстава користи се 
351 комбајн. Укупан број берача кукуруза 67, плугова 
2823, тањирача 794, дрљача 2061, сетвоспремача 47, 
ротофреза 241, растурача минералног ђубрива 441, 
растурача ђубрива 86, сејалица 1200, прскалица 655, 
приколица 2652, косилица 2047 комада. 
Објекти за смештај пољопривредних производа у 
газдинству су следећи: кошеви за кукуруз  капацитета 
39108 m3  амбари капацитета 26015 m3 силоси капацитета 
1812 тона. 

Скоро свако пољопривредно газдинство има 
објекат за чување бар једне врсте стоке, а нека газдинства 
имају и више изграђених објеката за смештај стоке. 
Бројно стање објеката за чување говеда је 2780 објеката 
где може да се смести 16172 грла крупне стоке, затим 
објекти за свиње – 2928 објеката капацитета 20064 грла, 
за живину – 1914 објеката капацитета 52459 кокошака и 
објекти за смештај остале стоке 1997 објеката капацитета 
34468 грла. 
Изграђено је 1569 објеката за смештај пољопривредне 
механизације површине 68881 m2, 2 хладњача капацитета 
14m3 . 

У последњих неколико година све више 
пољопривредника се баве повртарством, подижу 
пластенике, да би произвели разне производе. Тренутно у 
општини Бор има 1011 пластеника површине 72456 m2 . 

 

1.1.10. Радна снага  
 

Укупно ангажована радна снага у 
пољопривреди је 4734 лица, а од тога носиоци газдинства 
1835 лица, стално запослени на газдинству 8 лица, а 
сезонска радна снага и радна снага под уговором 84 лица. 
Од укупног броја газдинства 3564, жене чине 935, а 
мушкарци 2629 лица. Укупан број лица која имају само 
пољопривредно искуство стечено праксом је 2828 лица, а 
лица која имају курсеве из области пољопривреде 8 лица, 
са завршеном пољопривредном школом 16 лица, са 
другом средњом школом 612 лица, са пољопривредном 
вишом школом или факултетом 28 лица, са другом 
вишом школом или факултетом 72 лица. 
Од 3564 газдинстава са стално запосленим на газдинству 
бројно стање је следеће: на 1978 газдинстава ради 1-2 
лица, на 1305 газдинстава ради 3-4 лица, на 262 
газдинства ради 5-6 лица, на 19 газдинства ради 7 и више 
лица. 
 
1.1.11. Структура пољопривредних газдинстава  
 

Укупан број пољопривредних газдинстава је 
3564 која користе 22280 ha.   
Број газдинстава која обрађују до 1 ha износи 308 а 
укупно 180 ha. Број газдинстава која обрађују од 1 ha до 
2 ha је 402 а укупно 594 ha.  Број газдинстава која 
обрађују између 2 ha и 5 ha је 1193 укупно 4061 ha. Број 
газдинстава која обрађују од 5 ha до 10 ha је 1061 на 7572 
ha. Број газдинстава која обрађују између 10 ha и 20 ha је 
491 а укупно 6474 ha, број газдинстава која обрађују 
између 20 ha и 30 ha је 76, а укупно 1786ha, број 
газдинстава која обрађују између 20 ha и 50 ha је 12, а 
укупно 443 ha. Број газдинстава која обрађују од 50 ha до 
100 ha је 2 укупно 112 ha. 
3564 пољопривредна газдинстава користи укупно 22280 
ha пољопривредног земљишта: 3138 газдинстава 9769 ha 
користи за оранице и баште, 3107 газдинстава 11498 ha за 
ливаде и пашњаке, 1891 газдинство 645 ha користи за 
воћњаке, 1101 газдинство 148 ha користи за винограде. 
На 3564 пољопривредна газдинстава држи се 10428 
условних грла, од тога на 2759 газдинстава до 4 условна 
грла, на 693 газдинства 5-9 условна грла, на 84 
газдинства 10-14 условна грла, на 16 газдинства 15-19 



25. мај 2015.      „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“                   БРОЈ 11                                             214      
 
условна грла, на 11 газдинства 20-49 условна грла, на 1 
газдинство 50-99 условна грла. 
 
1.1.12 Производња пољопривредних производа  
 

Не постоје званични подаци о учешћу 
појединих грана у укупној пољопривредној производњи 
из разлога мале тржишности пољопривредних производа 
на територији општине Бор, као и због неорганизованог 
откупа ( тржни вишкови се продају углавном накупцима 
и на зеленој пијаци где такође не постоји евиденција о 
врсти и количини продатих производа). Процена сручне 
службе општинске управе Бор је да је у пољопривредној 
производњи најзначајнија биљна производња, 
првенствено ратарство (кукуруз и стрна жита). 
3138 газдинстава 9769 ha користи за оранице и баште: за 
жита 5852 ha, за махунарке 11 ha, за кромпир 32 ha, за 
индустријско биље 9 ha, за поврће, бостан и јагоде 37 ha, 
за цвеће и украсно биље 1 ha, за крмно биље 3655 ha, 
остали усеви 2 ha и угари 171 ha. 
На једном делу територије општине Бор (Горњане, 
Танда, Лука, део Бучја, део Шарбановца и део 
Метовнице) постоје погодни услови за органску 
производњу. Тренутно не постоји ни један 
сертификовани произвођач органских пољопривредних 
производа, а 5 домаћинстава из Горњана су у поступку 
конверзије (друга година конверзије). 

У 2013. години произведене су следеће 
количине крмног биља: детелина укупно: 1958 тона, 
луцерка укупно: 2364 тона, ливаде укупно: 17046 тона, 
пашњаци укупно: 6533 тона 
Просечни приноси већине пољопривредних култура на 
тереиторији општине Бор су испод републичког просека, 
првенствено услед релативно лошег квалитета 
земљишта, (доминантне су 6, 5, и 7. класa земљишта), 
малих улагања у производњу и често лоших временских 
услова (у просеку сваке друге године суша или превелике 
количине падавина и/или појаве града у других 
непогода).  
Просечни приноси кукуруза су нешто изнад 4 t/ ha а 
пшенице око 3,5 t/ ha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.1.13 Земљорадничке задруге и удружења 
пољопривредника  
 

На територији општине Бор регистроване су 
следеће земљорадничке задруге: Пољопром Бор (покрива 
територије села Горњане, Танда, Лука, Бучје и Кривељ), 
Дубрава Брестовац (покрива територије села Брестовац 
и Метовница), Тимок Шарбановац,  Доња Бела Река – 
Доња Бела Река и Ратар Слатина (покрива територије  

села Слатина и Оштрељ). Нажалост, ниједна од 
земљорадничких задруга на територији општине Бор 
годинама не врши основне послове ради којих је 
основана – не бави се пољопривредном производњом, 
откупом пољопривредних производа, нити снабдевањем 
пољопривредника репроматеријалом.  
Постојећа локална удружења говедара, пчелара, 
произвођача у заштићеном простору и 
произвођача/сакупљача лековитог биља такође су на 
ниском степену производње, организовања и тржишног 
наступања (врло скроман обим производње, аматерски 
однос према раду, незапаженост на тржишту). 
 
1.1.14 Трансфер знања и информација  
 

Гашењем Центра за пољопривредна и технолошка 
истраживања из Зајечара (ранији назив Институт за 
пољопривреду Зајечар) пре 7-8 година,  

пољопривредници из Бора и региона остали су без 
важне саветодавне службе, која је осим едукације на 
терену (углавном у виду предавања), сваке године у свом 
седишту одржавала саветовања о пролећној и јесењој 
сетви, као и Дан поља, где су пољопривредници могли 
видети огледе, тј. како се гаје и успевају различите сорте 
и хибриди пољопривредних култура у локалу. Тренутно, 
територију општине Бор од стручних служби покрива 
једино Пољопривредна саветодавна и стручна служба 
Неготин, чији нам се капацитет чини недовољним за 
потребан ниво едукације (првенствено у смислу 
квантитета, тј. едукације су квалитетне, али недовољно 
честе)  пољопривредника у Бору. Повремено, предавања 
из области пољопривреде организују локална удружења 
пољопривредника, првенствено пчелари, који ангажују 
локалне и предаваче са стране. Са друге стране, постоји 
неколико емисија о аграру на различитим телевизијским 
станицама, које се емитују седмично, а у порасту је и 
коришћење интернета за едукацију/информисање, 
првенствено међу млађом популацијом. Одређену 
саветодавну помоћ дају и радници у пољопривредним и 
ветеринарским апотекама, као и дипломирани инжињери 
пољопривреде запослени у Општинској управи у Бору. 

1.2. Врсте (структура) мера и планирани износи  
 

Табеларни приказ планираних мера у програму 
 

Табела 1. Планиране мере директних плаћања 

Редни 
број Назив мере Шифра мере 

Планирани 
буџет за меру  
(укупан износ 

по мери у РСД) 

Износ 
подстицаја по 

јединици 
мере 

(апсолутни 
износ у РСД) 

Износ 
подстицаја по 

кориснику  
(%) 

(нпр. 30%, 
50%, 80%) 

Максимални 
износ подршке 
по кориснику 

(ако је 
дефинисан) 

(РСД) 

1. Регрес 100.1 6.500.000,00 2.000,00 100% Нема лимита по 
кориснику 

 УКУПНО   6.500.000,00  
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Табела 2. Планиране мере политике руралног развоја 

Редни 
број Назив мере Шифра мере 

Планирани 
буџет за меру  
(укупан износ 

по мери у 
РСД) 

Износ 
подстицаја по 

кориснику  
(%) 

(нпр. 30%, 
50%, 80%) 

Максимални 
износ подршке 
по кориснику 

(ако је 
дефинисан) 

(РСД) 

1 

Инвестиције у физичка 
средства 

пољопривредних 
газдинстава 

101 13.050.000,00 40-50 850.000,00 

2 

Унапређење рада 
постојећих и 
успостављање нових 
организација 
пољопривредних 
произвођача и 
прерађивача 

 

102 200.000,00 100 20.000,00 

3 Одрживо коришћење 
шумских ресурса 201.2 250.000,00 100 250.000,00 

 УКУПНО   13.500.000,00   

 
 

Табеларни приказ планираних финансијских 
средстава АП/ЈЛС 

 
Тебела 1.2.4. Финансијски оквир програма 

Буџет Вредност у 
РСД  

Укупан износ средстава из 
буџетаАО/ЈЛС планираних за 
реализацију програма подршке за 
спровођење пољопривредне политике и 
политике руралног развоја 

20.000.000,00 

Планирана средства за  директна 
плаћања  6.500.000,00 

Планирана средства за подршку мерама 
руралног развоја   13.500.000,00 

Планирана средства за мере које нису 
предвиђене у оквиру мера директних 
плаћања и у оквиру мера руралног 
развоја 

 

 
 
1.3. Циљна група и значај промене која се очекује за 
кориснике након примене Програма  
 

Основна циљна група мера подршке су 
регистрована пољопривредна газдинства, односно 
општина Бор спроводи националну политику која се 
залаже за регистрацију свих пољопривредних 
произвођача, а нарочито оних који су тржишно 
оријентисани. Критеријумима конкурса биће 
стимулисана (имаће предност) лица којима је 
пољопривреда основна делатност (која уплаћују 
доприносе у фонд ПИО за пољопривреднике) и 
незапослени, да се самозапошљавају - да се баве 
пољопривредом и уплаћују доприносе у фонд ПИО за 

пољопривреднике. Обзиром да су величина поседа и обим 
производње на газдинствима на територији општине Бор релативно 
мали, субвенционисањем увећања сточног фонда и вишегодишњих 
засада увећаће се обим производње, приходи и квалитет живота 
корисника средстава. 

Општина Бор  стимулише и удруживање пољопривредних 
произвођача путем конкурса намењеног искључиво удружењима - за 
едукације, одржавање манифестација и куповину опреме. 
 
1.4. Информисање корисника о могућностима које Програм 
пружа  
 

Конкурс путем кога ће се додељивати средства из 
Програма објавиће се на интернет страници Општине Бор, огласним 
таблама месних канцеларија и месних заједница Брезоник и 
Брестовачка бања (градске месне заједнице у којима постоји 
пољопривредна производња) и у локалном листу. Информације ће 
моћи да се добију и у Општинској управи, у канцеларији за 
пољопривреду (6.спрат, број 64) током радног времена и путем 
телефона 030/423255 локал 164. Конкурс ће трајати најмање месец 
дана. Обавештавање јавности о постојању конкурса обављаће се 
путем локалних/регионалних електронских медија у виду 
оглашавања, саопштења и гостовања у програму, као и одржавањем 
презентација/трибина у селима општине Бор.  
 
1.5. Мониторинг и евалуација/надзор реализације Програма  
 

Комисија за спровођење конкурса пратиће реализацију 
програма, односно утрошак предвиђених средстава. На терену ће 
вршити контролу, односно записнички ће констатовати реализацију 
и наменску употребу субвенционисаних инвестиција. На крају 
године комисија ће анкетирати кориснике субвенција у смислу 
сазнања о њиховом задовољству резултатима постигнутим 
одређеним инвестицијама.  
 На основу свих напред наведених запажања поједине мере 
спроводиће се и наредне године у већем или мањем обиму, или ће 
бити укинуте. 
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2.Опис мера 
 
2.1. Назив мере Регрес  
 
       Шифра  мере: 100.1 
 
2.1.1. Образложење  
 

У складу са Законом о подстицајима у 
пољопривреди и руралном развоју (Сл. гласник РС 10/13 
и 142/14), АП и ЈЛС могу да утврђују мере које се односе 
на директна плаћања за премију осигурања за усеве, 
плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње, 
као и регресе за репродуктивни материјал и то за 
вештачко осемењавање. Ова мера је  у складу са 
националном Стратегијом пољопривреде и руралног 
развоја 2014.– 2024. Обзиром да је број говеда на 
територији општине Бор у константном опадању, у циљу 
унапређења производње млека, а делом и меса, потребно 
је константно унапређивати расни састав, што се 
првенствено постиже вештачким осемењавањем говеда 
семеном одабраних, квалитетних бикова. Општина Бор 
субвенционише вештачко осемењавање говеда која се 
гаје на територији исте, последње три године, што је 
довело до резултата да се све јунице и краве вештачки 
осемењавају, а тиме се приметно променио расни састав 
говеда што је побољшало производне особине говеда. 
 
2.1.2. Циљеви мере  
 

Мера представља пре свега подршку развоју и 
повећању продуктивности у целокупној пољопривредној 
производњи на територији борске општине. Циљеви мере 
су побољшање расног састава у сточарству, односно 
побољшање производних особина говеда (млечност, 
квалитет и количина меса и здравствено стање), што за 
коначни резултат има повећање конкурентности 
говедарске производње. 
 
2.1.3. Веза са мерама Националног програма за 
рурални развој  
 

Није применљиво обзиром да није усвојен 
НПРР. 
 
2.1.4. Крајњи корисници  
 

Крајњи корисници су физичка лица 
регистрована у Регистру пољопривредних газдинстава у 
складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју. 

 
2.1.5. Економска одрживост  
 

За реализацију ове мере није потребно 
подносити бизнис план или пројекат о економској 
одрживости улагања. 

 
2.1.6. Општи критеријуми за кориснике  
 

Да корисник субвенције у току једне 
календарске године, има право на једну       субвенцију за 
вештачко осемењавање за сваку јуницу и краву коју 
поседују, односно за свако грло се у току календарске 
године може остварити само једна субвенција. 

Да је уписан у Регистар пољопривредних 
газдинстава у складу са Правилником о начину и 
условима уписа и вођења регистра пољопривредних 
газдинстава, да има активни статус и да је седиште на 
територији општине Бор, 

За инвестицију, за коју подноси захтев, не сме 
користити подстицаје по неком другом основу 
(субвенције, подстицаји, донације), односно да иста 

инвестиција није предмет другог поступка за коришћење 
подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим 
се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним 
газдинствима. 
 
2.1.7. Специфични критеријуми  
 

Не постоје специфични критеријуми. 
 
2.1.8. Листа инвестиција у оквиру мере  
 

Шифра 

инвестиције 
Назив инвестиције 

100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко 
осемењавање) 

 
2.1.9. Критеријуми селекције  
 

За ову меру не постоји селекција корисника тј. мера се 
спроводи до утрошка предвиђених средстава редом пристизања 
захтева. 
 
2.1.10. Интензитет помоћи  
 

Минимални износ подстицаја је 2.000 динара (минимална 
цена једног в.о. говеда у локалу) у периоду од 01.01. до 31.12.2015., 
односно од 70% до 90 % у зависности од економске вредности 
осемењавања.  
Максимални износ подстицаја по кориснику није ограничен.   

 
2.1.11. Индикатори/показатељи  
 
Редни број 

Назив показатеља 

1. Укупан број подржаних газдинстава за регрес за 
репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 

 
2.1.12. Административна процедура  
 

Право на средства овог Програма корисници могу 
остварити подношењем захтева Општинској управи Бор – Одељењу 
за привреду и друштвене делатности у року до 120 дана од дана 
испостављања рачуна за извршено вештачко осемењавање говеда 
након чега се не може остварити право на ову субвенцију. 

Уз захтев (образац се може преузети на писарници 
Општинске управе Бор или са званичног сајта Општине Бор) се 
подноси следећа документација: 

 
1) извод из Регистра пољопривредних газдинстава (подаци 

о пољопривредном газдинству-фотокопија) или евентуално потврда 
о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава 
(фотокопија; само у случају да је у Пасошу за говеда уписано име 
носиоца Регистрованог пољопривредног газдинства) из текуће 
године, евентуално из претходне године у случају да је захтев 
поднет пре истека рока за обнову регистрације пољопривредног 
газдинства у текућој години; 

 
2) доказ о власништву над грлом које је вештачки 

осемењено (фотокопија обе стране пасоша говеда или извод из 
Централног регистра говеда – подаци о животињи); 

 
3) рачун за извршену услугу вештачког осемењавања – 

фотокопија Картона (потврде) за вештачко осемењавања, не старији 
од 120 дана. 
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4) фотокопија картице са називом банке и 
бројем рачуна Регистрованог пољопривредног 
газдинства.  

 
О признавању наведеног права у првом степену 

решава Општинска управа Бор. Против првостепеног 
решења може се изјавити жалба Општинском  већу  
Општине Бор. 

Поступак за остваривање овог права води се по 
одредбама Закона о општем управном поступку. 

Исплату из буџета по донетим решењима, врши 
Општинска управа Бор – Одељење за финансије, на 
текуће рачуне корисника.     

Ради информисања потенцијалних корисника 
Општинска управа Бор је у обавези да објави Јавни позив 
у локалним средствима јавног информисања.   

 
2.2. Назив мере ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКА 
СРЕДСТВА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА 
 
       Шифра  мере  101 

 
2.2.1. Образложење 
 

Основне карактеристике пољопривредног 
сектора на територији борске општине произилазе из 
неповољне структуре пољопривредних газдинстава, 
уситњених поседа, малог броја грла стоке у 
пољопривредним газдинствима као и слабе примене 
савремених технологија. Перманентан је недостатак 
квалитетних количина пољопривредних производа, 
посебно меса, воћа и поврћа и других производа који би 
се користили првенствено за покривање локалних и 
регионалних потреба. Један од веома битних узрока 
недовољне конкурентности борске пољопривреде јесте 
ниска продуктивност која произилази и из недовољне 
техничке и технолошке опремљености газдинстава. 
Постојећа механизација пољопривредних произвођача је 
застарела због неповољног економског и социјалног 
стања и нису у могућности да сами обезбеде довољно 
средстава за модернизацију производње.  

Повећањем расног сточног фонда и заснивањем 
нових производних засада на пољопривредним 
газдинствима могуће је побољшати конкурентност 
пољопривредних газдинстава. 

Ова мера је  у складу са националном 
Стратегијом пољопривреде и руралног развоја 2014.– 
2024.  

 
Сектор - Млеко  
Говедарство је најразвијенија сточарска производња, 
иако се у задњих 30 година број грла крупне стоке 
смањује. Говедарска производња је фокусирана на 
производњу млека. Постоји мали број газдинстава са 
више од 10 музних крава. У већини случајева, 
пољопривредна домаћинства имају 3-5 музних 
крава.Просечна млечност крава је 10-15 л млека на дан. 
Мужа је углавном ручна или малим покретним 
машинским музилицама. Највећа газдинства имају 
лактофризе. Већина тих газдинстава нема сталних 
тржишних вишкова млека. Квалитет млека, које се 
предаје млекарама, није на завидном нивоу. 

Интервенције у оквиру ове мере ће бити 
усмерене на подршку сектору како би се повећао број 
пољопривредних произвођача који ће повећати обим 
производње. 
Сектор - Месо 

Сектор производње меса карактерише 
релативно мали број мешовитих фарми које производе 
млеко и месо. У борској општини нема великих 
газдинстава специјализованих за овчарство и козарство, 
у смислу производње меса, а доминира традиционални 

систем узгоја. Фарме које производе месо нису специјализоване, не 
користе правилно пашњаке и квалитет искоришћења сточне хране 
није задовољавајући. 

Интервенције у оквиру ове мере ће бити усмерене на 
подршку сектору како би се повећао број пољопривредних 
произвођача који ће се бавити интензивним узгојем товних раса.  

 
 

Сектор -  Воће, грожђе, поврће и цвеће 
 

Укупна површина општине Бор је 85.348 ха, од чега 
пољопривредно земљиште чини 39.293 ха (46 %). Структуру биљне 
производње сеоског подручја борске општине карактерише велика 
хетерогеност, производи се махом за сопствене потребе и мањим 
делом за тржиште, што је последица уситњености сеоског поседа, 
недовољне едукације и недовољне примене савремене технологије 
производње. Плодне пољопривредне површине постепено се 
смањују и услед урбаног развоја (ширење насеља, саобраћајница На 
територији општине Бор постоје релативно повољни услови за узгој 
воћа, првенствено језграстог и коштичавог. На наведеном подручју 
се за воћњаке користи 524 ха. Доминантне воћарске врсте су шљива, 
а затим јабука. Воћњаци су углавном малих површина (пар до 
десетак ари), екстензивни, са ниским просечним приносима. Већина 
производа се користи за сопствену потрошњу, у свежем стању или 
за прераду (првенствено у ракију, а затим у џем, слатко, компот и 
др.), а мањи део се прода на зеленој пијаци у Бору. Врло мали део 
производње продаје се изван територије општине Бор, нпр. 
хладњачама. 

За виноградарство такође постоје релативно повољни 
услови. На наведеном подручју се за винограде се користи 148 ха. 
Начин узгоја је у већини случајева традиционалан, а највише се гаји 
сорта вијала, а затим шпањолка, тако да уз недовољно познавање 
технологије производње и недостатак квалитетне опреме, ни 
просечан квалитет произведеног вина (већина произведеног грожђа 
се преради у вино за сопствену употребу) није на завидном нивоу. 

У последњих неколико година све више пољопривредника 
се баве повртарством, подижу пластенике, да би произвели разне 
производе. Тренутно у општини Бор има 1011 пластеника површине 
72456 м2 . 

Интервенције у оквиру ове мере ће бити усмерене на 
подршку сектору за  инвестициона улагања произвођача приликом 
заснивања нових производних засада што ће уз редовну примену 
савремене агротехнике давати високе, квалитетне и стабилне 
приносе.  

 
Сектор- Пчеларство 
 

Систем гајења пчела је релативно екстензиван, са малим 
бројем кошница по домаћинству. Просечан принос меда по кошници 
је такође веома мали и креће се око 15 кг по кошници годишње, али 
има и великих произвођача са више од 100 кошница. Последњих 
година присутан је тренд раста броја кошница у борској општини. 
Главни проблеми у пчеларству су нестандардизован квалитет меда 
као и непостојање стабилног тржишта за откуп тржишних вишкова. 

Интервенције у оквиру ове мере ће бити усмерене на 
подршку сектору за  инвестициона улагања произвођача у потребну 
опрему односно модернизовање производње чиме ће се повећати и 
квалитет и квантитет производа.  

 
2.2.2. Циљеви мере 
 
Општи циљеви:  

Повећањем броја говеда доћи ће до повећања обима 
производње (млеко, месо), што ће се позитивно одразити на приходе 
пољопопривредних газдинстава, а самим тим и на њихов економски 
и социјални статус. Коришћењем пољопривредних површина кроз 
испашу говеда и производњу и коришћење стајњака побољшава се 
састав и структура земљишта. Побољшање продуктивности и 
квалитета производа. Смањење трошкова производње. Унапређење 
техничко-технолошке опремљености; Одрживо управљање 
ресурсима и заштите животне средине; Раст конкурентности уз 
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прилагођавање захтевима домаћег и иностраног 
тржишта; Усклађивање са правилима ЕУ, њеним 
стандардима, политикама и праксама. 

 
Специфични циљеви по секторима: 

Сектор- Млеко - Повећање ефикасности, 
конкурентности и одрживости производње млека на 
малим и средњим газдинствима. Усвајање добре 
пољопривредне праксе, као и прилагођавање производа 
захтевима савременог тржишта;  

Сектор-Месо - Повећање ефикасности, 
конкурентности и одрживости производње меса на 
малим и средњим газдинствима. Унапређење квалитета 
меса у складу са националним ветеринарским 
стандардима. 

Сектор-Воће, грожђе, поврће и цвеће - 
Повећање површина у заштићеном и полузаштићеном 
простору. Повећање површина под интензивним 
засадима. Повећање броја произвођача који производе 
вино са географским пореклом. 

Сектор - Пчеларство - Повећање производње 
пчеларских производа; Повећање прихода у 
домаћинствима која се баве пчеларском производњом; 
Повећање степена запослености у сектору. 

 
 

2.2.3. Веза са мерама Националног програма за 
рурални развој  

Није применљиво обзиром да није усвојен 
НПРР. 

 
2.2.4. Крајњи корисници 

Крајњи корисници су активна регистрована 
пољопривредна газдинства - физичка лица укључујући и 
предузетнике, и правна лица уписана у Агенцији за 
привредне  регистре. 

 
2.2.5. Економска одрживост 

 Подносилац захтева не мора да доказује 
економску одрживост улагања кроз форму бизнис плана 
или пројекта. 

 
2.2.6. Општи критеријуми за кориснике 

Сектор-Млеко 
Општи услови које корисници треба да испуне 

да би могли да користе финансијска средства  
предвиђена овом мером су : 

- Корисник треба да има регистровано 
пољопривредно газдинство уписано у Регистар 
пољопривредних газдинстава, са активним статусом; 

- Корисник мора да буде са пребивалиштем и 
производњом на територији општине Бор; 

- Потписана изјава да не постоји захтев за исто 
улагање у другим јавним фондовима; 

- Корисник мора да испуни доспеле обавезе по 
раније одобреним захтевима финансираним из средстава 
буџета општине Бор.  

- Само се инвестиције у текућој години могу 
сматрати прихватљивим за надокнаду трошкова. 

 
Сектор-Месо: 

Општи услови које корисници треба да испуне 
да би могли да користе финансијска средства  
предвиђена овом мером су : 

- Корисник треба да има регистровано 
пољопривредно газдинство уписано у Регистар 
пољопривредних газдинстава, са активним статусом; 

- Корисник мора да буде са пребивалиштем и 
производњом на територији општине Бор; 

- Потписана изјава да не постоји захтев за исто 
улагање у другим јавним фондовима; 

- Корисник мора да испуни доспеле обавезе по раније 
одобреним захтевима финансираним из средстава буџета општине 
Бор.  

Само се инвестиције у текућој години могу сматрати 
прихватљивим за надокнаду трошкова 

 
Сектор-Воће, грожђе, поврће и цвеће: 

Општи услови које корисници треба да испуне да би могли 
да користе финансијска средства  предвиђена овом мером су : 

- Корисник треба да има регистровано пољопривредно 
газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са 
активним статусом; 

- Корисник мора да буде са пребивалиштем и производњом 
на територији општине Бор; 

- Потписана изјава да не постоји захтев за исто улагање у 
другим јавним фондовима; 

- Корисник мора да испуни доспеле обавезе по раније 
одобреним захтевима финансираним из средстава буџета општине 
Бор; 

- корисници за инвестицију набавка опреме за пластенике 
су удружења регистрована у Агенцији за привредне регистре, која су 
испунила доспеле обавезе по раније одобреним захтевима 
финансираним из средстава буџета општине Бор,  и са 
пребивалиштем и производњом на територији општине Бор. 

 
Само се инвестиције у текућој години могу сматрати 

прихватљивим за надокнаду трошкова 
 

Сектор-Пчеларство 
Општи услови које земљорадничке задруге и удружења из 

области пољопривреде треба да испуне да би могли да користе 
финансијска средства предвиђена овом мером су : 

-    Корисници морају да буду регистровани у складу са 
законом. 

-  Корисници морају да испуни доспеле 
обавезе по раније одобреним захтевима финансираним из средстава 
буџета општине Бор.  

 
2.2.7. Специфични критеријуми 

 
Сектор-Млеко: 

Прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства 
која поседују најмање 3 (три) одрасле краве које се узгајају на 
територији општине Бор. Субвенционисаће се набавка  искључиво 
уматичених јуница (са папирима о пореклу и педигреу) од 
регистрованих произвођача приплодних грла , увозника приплодних 
грла, земљорадничких задруга и регистрованих пољопривредних 
газдинстава. 

 
Сектор-Месо: 

Субвенционисаће се набавка искључиво уматичених оваца 
и коза (укључујући шиљежад и двиске), (са папирима о пореклу и 
педигреу) од регистрованих произвођача приплодних грла увозника 
приплодних грла, земљорадничких задруга и регистрованих 
пољопривредних газдинстава, а подносилац захтева може бити само 
пољопривредно газдинство које се већ бави овчарском односно 
козарском  производњом, тј. које поседује минимум 10 оваца или 
коза. 

  
Сектор-Воће, грожђе, поврће и цвеће: 

Право на субвенционисање набавке квалитетног садног 
материјала воћа и винове лозе имају пољопривредна газдинства под 
условом да се засади формирају на територији општине Бор на 
парцели која је у власништву носиоца или члана РПГ стим да 
пољопривредно газдинство поседује воћњак односно виноград у 
минималној површини од 10 ари. Потребна је и анализа земљишта 
извршена од стране надлежне институције у 2014. или 2015. години 

 Субвенционисаће се набавка садног материјала од 
регистрованих произвођача/прометника садног материјала односно 
корисник треба да достави доказ да је набавио сертификовани садни 
материјал.  
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Прихватљиви корисници за инвестицију 
набавка опреме за пластенике су удружења која имају 
активан статус и имају учлањено најмање 10 чланова и 
усвојен план активности за текућу годину. 

Сектор-Пчеларство: Прихватљиви корисници за 
инвестицију су удружења која имају активан статус и имају 
учлањено најмање 10 чланова и усвојен план активности за текућу 
годину. 

2.2.8. Листа инвестиција у оквиру мере 
 

Шифра 

инвестиције 
Назив инвестиције 

101.1.1. Набавка квалитетних приплодних јуница млечних раса или 
сименталског говечета 

101.2.1 Набавка квалитетних говеда, оваца, коза и свиња товних раса 

101.3.1 

Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) 
производних (са наслоном) и матичних засада воћака, хмеља и 
винове лозе, као и постављање противградних мрежа, објеката и 
набавка опреме и средстава за тестирање, клонску селекцију, 
сертификацију, конзервацију и мултипликацију садног материјала 

101.3.4 

Изградња стакленика и набавка опреме и/или материјала за 
повртарску производњу и производњу јагодастог воћа, као и 
расадничарску производњу и цвећарство у заштићеном и 
полузаштићеном простору (набавка конструкција за пластенике и 
стакленике, високо квалитетних вишегодишњих, вишеслојних 
фолија за пластенике, система за загревање пластеника, система за 
вештачко осветљавање, система за наводњавање/ 
одводњавање и ђубрење водотопивим ђубривима и столова за 
производњу расада) за пластенике и стакленике 

101.5.2 Набавка опреме за пчеларство  

 
2.2.9. Критеријуми селекције 
 Сектор-Млеко: 

Редни 
број Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 

1. Носилац РПГ је обвезник фонда ПИО за пољопривреднике Да 5 

2. 
Члан РПГ је обвезник фонда ПИО за пољопривреднике 

(бодује се сваки члан) 
Да 4 

3. Носилац РПГ је лице евидентирано као незапослено у НСЗ Да 3 

4. 
Члан РПГ је лице евидентирано као незапослено у НСЗ 

(бодује се сваки члан) 
Да 2 

 
 Сектор-Месо: 

Редни 
број Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 

1. Носилац РПГ је обвезник фонда ПИО за пољопривреднике Да 5 

2. 
Члан РПГ је обвезник фонда ПИО за пољопривреднике 

(бодује се сваки члан) 
Да 4 

3. Носилац РПГ је лице евидентирано као незапослено у НСЗ Да 3 

4. 
Члан РПГ је лице евидентирано као незапослено у НСЗ 

(бодује се сваки члан) 
Да 2 
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 Сектор-Воће, грожђе, поврће и цвеће: 

Редни 
број Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 

1. Носилац РПГ је обвезник фонда ПИО за пољопривреднике Да 5 

2. 
Члан РПГ је обвезник фонда ПИО за пољопривреднике 

(бодује се сваки члан) 
Да 4 

3. Носилац РПГ је лице евидентирано као незапослено у НСЗ Да 3 

4. Члан РПГ је лице евидентирано као незапослено у НСЗ(бодује се 
сваки члан) Да 2 

  
 
Набавка опреме за пластенике  
Редни 
број Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 

5. 

1. Удружење/задруга до 20 чланова  

 2.Удружење/задруга од 20 до 30 чланова 

3.Удружење/задруга од 30 до 40 чланова 

4.Удружење/задруга од 40 до 50 чланова 

5.Удружење/задруга од 50 до 60 чланова 

6.Удружење/задруга од 60до 70 чланова 

7.Удружење/задруга од 70 до 90 чланова 

8.дружење/задруга преко 90 чланова,  

 

Да 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1 

  
 Сектор-Пчеларство: 

Редни 
број Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 

6. 

1. Удружење/задруга до 20 чланова  

 2.Удружење/задруга од 20 до 30 чланова 

3.Удружење/задруга од 30 до 40 чланова 

4.Удружење/задруга од 40 до 50 чланова 

5.Удружење/задруга од 50 до 60 чланова 

6.Удружење/задруга од 60до 70 чланова 

7.Удружење/задруга од 70 до 90 чланова 

8.дружење/задруга преко 90 чланова,  

Да 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 
2.2.10. Интензитет помоћи 

СЕКТОР 
Макс.  

Млеко 50% 

Месо 50% 

Воће, грожђе и поврће 40% 

Пчеларство 50% 
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Конкурисати се може за куповину најмање 3 јунице 
при чему је максимални износ субвенције до 850.000 хиљада 
динара тј. до 50% вредности инвестиције. 

Конкурисати се може за куповину најмање 10 оваца 
или коза (шиљежад или двиске) при чему је максимални износ 
субвенције до 250.000 хиљада динара тј. до 50% вредности 
инвестиције. 

Конкурисати се може за куповину најмање 100 
садница воћака односно винове лозе или 1000 живића јагоде 

при чему је максимални износ субвенције до 100.000 динара тј. 
до 40% вредности инвестиције. 

Конкурисати се може за набавку нове опреме за 
пчеларство при чему је максимални износ субвенције до 
250.000 хиљада динара тј. до 50% вредности инвестиције по 
удружењу, односно за набавку опреме за пластенике у износу 
до 200.000 динара по удружењу. 

 
2.2.11. Индикатори/показатељи 
 

Редни број 
Назив показатеља 

1. број поднетих захтева - РПГ по инвестицији 

2. укупна одобрена средства по инвестицији 

3. број набављених грла 

2. Број РПГ која су увећала број оваца и коза 

3. Површина под новим вишегодишњим засадима 

4. Количина нове опреме 

 
2.2.12. Административна процедура 

Конкурсом ће бити одабрани пољопривредни 
произвођачи којима ће се субвенционисати набавка/куповина 
приплодних јуница, (са пратећом документацијом о пореклу и 
педигреу), у укупном износу од 8.000.000,00 динарапри чему 
ће се субвенција додељивати у виду бесповратних средстава у 
износу до 50% од вредности набављених грла. Максимални 
износ субвенције по кориснику ограничен је на износ до 
850.000,00 динара. Минимални број грла за који се може 
конкурисати износи 3 јунице. На конкурсу могу учествовати 
само регистрована пољопривредна газдинства у активном 
статусу, чије је седиште на територији Општине Бор и чија се 
грла узгајају на истој територији. Субвенционисана грла се не 
могу отуђити у року од 4 година од дана куповине – у 
супротном, корисник субвенције је у обавези да у року од 30 
дана од дана отуђења, врати Општинском буџету износ који је 
примио у виду субвенције.  

Конкурисање за субвенционисање набавке 
приплодних јуница врши се подношењем пријава Општинској 
управи Бор – Одељењу за привреду и друштвене делатности, 
пре куповине приплодних грла, при чему се подноси следећа 
документација: 

1) попуњена пријава на прописаном обрасцу (образац 
се може преузети на писарници Општинске управе Бор или са 
званичног сајта Општине Бор) 

2) Извод из Регистра пољопривредних газдинстава 
(фотокопија) 

3) предрачун за куповину стоке оверен од стране 
добављача/продавца  

4) доказ о својству обвезника фонда ПИО за 
пољопривреднике за носиоца и чланове РПГ (нису обавезна 
документа али се бодују). 

5) доказ о статусу незапосленог лица издат од НСЗ за 
носиоца и чланове РПГ(нису обавезна документа али се 
бодују). 

6) фотокопије пасоша за три краве које су у 
власништву РПГ 

 

Комисија ће по истеку конкурса (у року до 10 дана) 
вршити отварање благовремено приспелих пријава, проверу 
документације и рангирање на основу задатих критеријума. 

На основу ранг листе коју сачињава комисија, 
начелник општинске управе Бор донеће одлуку о додели 
субвенција, која ће бити објављена на огласној табли општине 
Бор и на коју подносиоци пријава могу уложити жалбу у року 
до 8 дана, по којој одлучује општинско веће општине Бор. 
Након коначности одлуке, општинска управа Бор и  корисник 
субвенције закључују уговор, на основу кога одељење за 
финансије кориснику субвенције преноси средства на 
наменски текући рачун пољопривредног газдинства, након  

извршене набавке и достављања одељењу за 
финансије фискалног рачуна, отпремнице оверене од стране 
добављача/продавца и документацију о пореклу и педигреу 
(фотокопија). Рок за пренос средстава кориснику средстава 
износи до 30 дана од дана достављања валидне документације 
одељењу за финансије. 

Корисник субвенције у обавези је да омогући 
Општини Бор контролу утрошка средстава, односно контролу 
грла која су предмет субвенције. У случају да контрола 
записнички констатује да одобрена средства нису наменски 
утрошена, односно да су грла отуђена пре истека 4 година од 
дана куповине, корисник субвенције у обавези је да иста врати 
буџету општине Бор.  

Конкурсом ће бити одабрани пољопривредни 
произвођачи којима ће се субвенционисати набавка/куповина 
оваца и коза, (шиљежад или двиске) (са пратећом 
документацијом о пореклу и педигреу),у упном износу од 
1650.000,00 динара за овце и 1.000.000,00 динара за козе, при 
чему ће се субвенција додељивати у виду бесповратних 
средстава у износу до 50% од вредности набављених грла. 
Максимални износ субвенције по кориснику ограничен је на 
износ до 250.000 динара. Минимални број грла за који се може 
конкурисати износи 10 оваца (двиске и шиљежад) или 10 коза 
(двиске и шиљежад). На конкурсу могу учествовати само 
регистрована пољопривредна газдинства у активном статусу, 
чије је седиште на територији Општине Бор и чија се грла 
узгајају на истој територији. Субвенционисана грла се не могу 
отуђити у року од 3 године од дана куповине – у супротном, 
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корисник субвенције је у обавези да у року од 30 дана од дана 
отуђења, врати Општинском буџету износ који је примио у 
виду субвенције.  

Конкурисање за субвенционисање набавке оваца и 
коза врши се подношењем захтева Општинској управи Бор – 
Одељењу за привреду и друштвене делатности, пре куповине 
приплодних грла, при чему се подноси следећа документација: 

1) попуњена пријава на прописаном обрасцу (образац 
се може преузети на писарници Општинске управе Бор или са 
званичног сајта Општине Бор) 

2) Извод из Регистра пољопривредних газдинстава 
(фотокопија) 

3) предрачун за куповину стоке оверен од стране 
добављача/продавца  

4) доказ о својству обвезника фонда ПИО за 
пољопривреднике за носиоца и чланове РПГ (нису обавезна 
документа али се бодују). 

 5) доказ о статусу незапосленог лица издат од НСЗ за 
носиоца и чланове РПГ(нису обавезна документа али се 
бодују). 

6) фотокопија извода из сточарске производње за 
текућу годину ( овај документ се може добити у управи за 
трезор).  

Комисија ће по истеку конкурса (у року до 10 дана) 
вршити отварање благовремено приспелих пријава, проверу 
документације и рангирање на основу задатих критеријума. 
 На основу ранг листе коју сачињава комисија, 
начелник општинске управе Бор, донеће одлуку о додели 
субвенција, која ће бити објављена на огласној табли општине 
Бор и на коју подносиоци пријава могу уложити жалбу у року 
до 8 дана, по којој одлучује општинско веће општине Бор. 
Након коначности одлуке, општинска управа Бор и  корисник 
субвенције закључују уговор, на основу кога одељење за 
финансије кориснику субвенције преноси средства на 
наменски текући рачун пољопривредног газдинства, након 
извршене набавке  и достављања Одељењу за финансије, 
фискалног рачуна, отпремнице оверене од стране 
добављача/продавца и документацију о пореклу и педигреу 
(фотокопија). Рок за пренос средстава кориснику средстава 
износи до 30 дана од дана достављања валидне документације 
одељењу за финансије. 

Корисник субвенције у обавези је да омогући 
Општини Бор контролу утрошка средстава, односно контролу 
грла која су предмет субвенције. У случају да контрола 
записнички констатује да одобрена средства нису наменски 
утрошена, односно да су грла отуђена пре истека 4 године од 
дана куповине, корисник субвенције у обавези је да иста врати 
буџету општине Бор.  

Конкурсом ће бити одабрани пољопривредни 
произвођачи којима ће се субвенционисати набавка/куповина 
садног материјала из области воћарства и виноградарства у 
укупном износу од 1.618.782,00 динара при чему ће се 
субвенција додељивати у виду бесповратних средстава у 
износу до 40% од вредности набављеног садног материјала. 
Максимални износ субвенције по кориснику ограничен је на 
износ до 100.000,00 динара. Конкурисати се може за куповину 
најмање 100 садница воћака односно винове лозе или 1000 
живића јагоде 

 Конкурисање за субвенционисање набавке садног 
материјала врши се подношењем захтева Општинској управи 
Бор – Одељењу за привреду и друштвене делатности, пре 
куповине садница, при чему се подноси следећа 
документација: 

1) попуњена пријава на прописаном обрасцу (образац 
се може преузети на писарници Општинске управе Бор или са 
званичног сајта Општине Бор) 

2) Извод из Регистра пољопривредних газдинстава 
(фотокопија) 

3) предрачун за куповину садница оверен од стране 
добављача/продавца  

4) доказ о својству обвезника фонда ПИО за 
пољопривреднике за за носиоца и чланове РПГ (нису обавезна 
документа али се бодују). 

5) доказ о статусу незапосленог лица издат од НСЗ за 
носиоца и чланове РПГ(нису обавезна документа али се 
бодују). 

6) извод из регистра биљне производње за 2014. 
годину (документ се прибавља у управи за трезор). 

7) резултати анализе земљишта из 2014. или 2015. 
године.     

8) доказ о власништву над парцелом на којој је 
предвиђено подизање засада (фотокопија листа непокретности 
или фотокопија копије плана). 

Комисија ће по истеку конкурса (у року до 10 дана) 
вршити отварање благовремено приспелих пријава, проверу 
документације и рангирање на основу задатих критеријума. 

На основу ранг листе коју сачињава комисија, 
начелник општинске управе Бор, донеће одлуку о додели 
субвенција, која ће бити објављена на огласној табли општине 
Бор и на коју подносиоци пријава могу уложити жалбу у року 
до 8 дана, по којој одлучује општинско веће општине Бор. 
Након коначности одлуке, општинска управа Бор и  корисник 
субвенције закључују уговор, на основу кога одељење за 
финансије кориснику субвенције преноси средства на 
наменски текући рачун пољопривредног газдинства, након 
извршене набавке и достављања одељењу за финансије 
фискалног рачуна, отпремнице оверене од стране 
добављача/продавца и документацију: сертификат о 
производњи садног материјала (узети од продавца-расадника), 
декларацију о квалитету садног материјала (узети од продавца-
расадника) и биљни пасош – пратећу исправу (узети од 
продавца-расадника, а ако се купује у пољопривредној апотеци 
није потребно дoставити). 

Рок за пренос средстава кориснику средстава износи 
до 30 дана од дана достављања валидне документације 
одељењу за финансије. 

Корисник субвенције у обавези је да омогући 
Општини Бор контролу утрошка средстава, односно контролу 
засада који је предмет субвенције. У случају да контрола 
записнички констатује да одобрена средства нису наменски 
утрошена, односно да засад не постоји, корисник субвенције у 
обавези је да иста врати буџету општине Бор.  

Конкурсом ће бити одабрана удружења из области 
пољопривреде, којима ће се субвенционисати 
набавка/куповина опреме за пчеларство у вредности до 
581.218,00 динара, као  и набавка опреме за пластенике у 
износу до 200.000 динара, при чему ће се субвенција 
додељивати у виду бесповратних средстава у износу до 50% од 
вредности набављене опреме за пчеларство, односно до 40% 
од вредности набављене опреме за пластенике. Максимални 
износ субвенције по кориснику ограничен је на износ до 
250.000 динара за опрему за пчеларство, односно до 200.000 
динара за опрему за пластенике. На конкурсу могу учествовати 
само земљорадничке задруге и удружења из области 
пољопривреде регистрована у складу са законом, у активном 
статусу, чије је седиште на територији Општине Бор и чија се 
производња одвија на територији општине Бор. Уколико се 
средства субвенције наменски не потроше корисник 
субвенције је у обавези да у року од 30 дана врати 
Општинском буџету износ који је примио у виду субвенције.  

Конкурс ће трајати најмање 1 месец. Пријаве на 
прописаном обрасцу (који ће заинтересовани моћи да преузму 
на писарници општинске управе Бор, као и са званичног сајта 
општине Бор), са пратећом документацијом предаваће се на 
писарници општинске управе Бор. Комисија ће по истеку 
конкурса вршити отварање благовремено приспелих пријава, 
проверу документације и рангирање на основу задатих 
критеријума. 

Конкурисање за субвенционисање набавке опреме за 
пчеларство као и субвенционисање набавке опреме за 
пластенике врши се подношењем захтева Општинској управи 
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Бор – Одељењу за привреду и друштвене делатности, пре 
куповине опреме, при чему се подноси следећа документација: 

1) попуњена пријава на прописаном обрасцу (образац 
се може преузети на писарници Општинске управе Бор или са 
званичног сајта Општине Бор) 

2) решење од Агенције за привредне регистре 
(фотокопија) 

3) предрачун за куповину опреме оверен од стране 
добављача/продавца  

4) статут и усвојен план активности за текућу годину 
5) списак чланова удружења/задругара 
6) изводи из сточарске производње за текућу годину 

за све чланове/задругаре (фотокопија; прибавља се у Управи за 
трезор; овај доказ достављају само апликанти за конкурс „ 
набавка опреме за пчеларство“) 

 7)изјава о површинама под пластеницима у 
власништву члановаа удружења/задругара (важи само за 
апликанте за конкурс „набавка опреме за пластенике“; у 
случају већег броја пријава комисија ће изласком на терен 
записнички утврдити чињенично стање 

8) број жиро рачуна удружења/задруге. 
Комисија ће по истеку конкурса (у року до 10 дана) 

вршити отварање благовремено приспелих пријава, проверу 
документације и рангирање на основу задатих критеријума. 

На основу ранг листе, начелник општинске управе 
Бор, донеће одлуку о додели субвенција, која ће бити 
објављена на огласној табли општине Бор и на коју 
подносиоци пријава могу уложити жалбу у року до 8 дана, по 
којој одлучује општинско веће општине Бор. Након 
коначности одлуке, општинска управа Бор и  корисник 
субвенције закључују уговор, на основу кога одељење за 
финансије кориснику субвенције преноси средства  на жиро 
рачун удружења/задруге, након извршене набавке  и 
достављања одељењу за финансије фискалног рачуна и 
отпремнице оверене од стране добављача/продавца. Рок за 
пренос средстава кориснику средстава износи до 30 дана од 
дана достављања валидне документације одељењу за 
финансије. 

Корисник субвенције у обавези је да омогући 
Општини Бор контролу утрошка средстава, односно контролу 
опреме која је предмет субвенције. У случају да контрола 
записнички констатује да одобрена средства нису наменски 
утрошена, корисник субвенције у обавези је да иста врати 
буџету општине Бор.  
 
2.3. Назив мере Унапређење рада постојећих и 
успостављање нових организација пољопривредних 
произвођача и прерађивача 
 
         Шифра  мере: 102 
 
2.3.1. Образложење 
 
 Ова мером се унапређује рад постојећих и 
успостављају се нове организације пољопривредних 
произвођача и прерађивача. 
 Пољопривредни произвођачи на територији општине 
Бор ослањају се на традиционална знања и вештине. У циљу 
повећања продуктивности / конкурентности производње 
неопходна је перманентна едукација пољопривредних 
произвођача и усвајање нових знања.Пољопривредни 
произвођачи и сеоско становништво све теже успевају да 
самостално, без икакве стручне помоћи примењују иновације у 
производњи, пласману, развоју непољопривредних делатности, 
маркетингу и другим активностима везаним за развој руралних 
средина. На недостатак  знања и додатних вештина код сеоског 
становништва  упућују и подаци да укупан број лица која 
имају само пољопривредно искуство стечено праксом је 2828 
лица, а лица која имају курсеве из области пољопривреде 8 
лица, са завршеном пољопривредном школом 16 лица, са 
другом средњом школом 612 лица, са пољопривредном вишом 
школом или факултетом 28 лица, са другом вишом школом 

или факултетом 72 лица. Удружења пољопривредних 
произвођача, удружења грађана која су основана ради 
обављања промотивних и непољопривредних делатности за 
развој села су битни носиоци едукативних  и информативно 
промотивних  активности у руралним срединама. 

Ова мера је  у складу са националном Стратегијом 
пољопривреде и руралног развоја 2014.– 2024. Облици 
стицања нових знања – стручно оспособљавање и активности 
стицања вештина и показне активности биће усмерене на 
пољопривредне произвођаче, сеоско становништво и на 
стручњаке локалног агросектора, из свих пољопривредних и 
непољопривредних области, који ће резултате стручног 
усавршавања користити за даљи рурални развој на подручју 
борске општине. 

Подршка  информативним  активностима обухватиће 
подршку  промоције развојних потенцијала и потреба села, 
очувања традиције, подршку активностима везаним за 
подизање нивоа пласмана производа и услуга и активностима 
везаним за развој села у образовном, здрвственом, културном, 
спортском, социолошком и осталим аспектима, који ће утицати 
на побољшање квалитета живота сеоског становништва. 
 
2.3.2. Циљеви мере 
Циљеви мере  
 
Општи циљеви  

 Унапређење рада постојећих или формирање нових  
организација произвођача и прерађивача. 

 
 Развој пољопривреде и руралних подручја заснован  

на знању; 
 Функционално повезивање свих актера локалног  

агросектора; 
 Повећање доступности и квалитета знања,  

унапређење социјалне и економске инклузије малих и средњих 
газдинстава и микропредузећа у руралним срединама; 

 Одрживи развој, заштита ресурса, побољшање 
биодиверзитета и смањење миграције становништва; 

 
Специфични циљеви 

 Повећање нивоа стручног знања и вештина сеоског 
становништва; 

 Примена нових технологија и иновација; 
 Техничко и кадровско унапређење институција 

укључених у систем креирања и трансфера знања; 
 Проширење понуде образовних и тренинг програма 

свих нивоа и типова образовања; 
 Јачање капацитета за прихватање знања кроз  

развијање свести и мотивисаности за образовањем. 
 

2.3.3. Веза са мерама Националног програма за рурални 
развој  

Није применљиво обзиром да није усвојен НПРР. 
 
2.3.4. Крајњи корисници  

Удружења и задруге из области пољопривредне 
производње и друге асоцијације пољопривредних произвођача. 

 
2.3.5. Економска одрживост  

За реализацију ове мере није потребно подносити 
бинзнис план или пројекат о економској одрживости улагања.  
 
2.3.6. Општи критеријуми за кориснике 
 

-Корисник мора да је уписан у одговарајући регистар 
и да има седиште на подручју борске општине 

-На субвенционисање немају право земљорадничке 
задруге и удружења која нису испунила уговорне обавезе из 
раније спроведених конкурса по Програму мера подршке за 
спровођење пољопривредне политике и политике руралног 
развоја за подручје територије општине Бор у претходним 
годинама. 
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- Потписана изјава да не постоји захтев за исто 
улагање у другим јавним фондовима; 

 
2.3.7. Специфични критеријуми 
 

Не постоје специфични критеријуми 

 
2.3.8. Листа инвестиција у оквиру мере 
 

Не постоји листа инвестиција у оквиру мере 
 

 
2.3.9. Критеријуми селекције 
 

Редни 
број Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 

1 
Удружење/задруга до 20 чланова  

 
да 1 

2 
Удружење/задруга од 20 до 30 чланова   

 
да 2 

3 
Удружење/задруга од 30 до 40 чланова  

 
да 3 

4 
Удружење/задруга од 40 до 50 чланова,  

 
да 4 

5 
Удружење/задруга од 50 до 60 чланова,  

 
да 5 

6 
Удружење/задруга од 60 до 70 чланова,  

 
да 6 

7 
Удружење/задруга од 70 до 90 чланова,  

 
да 7 

8 
Удружење/задруга преко 90 чланова,  

 
да 8 

 
 
2.3.10. Интензитет помоћи 

Конкурисати се може за  само једну активност,  при 
чему је максимални износ субвенције до 20.000 хиљада динара 
тј. до 100% вредности инвестиције. 

 

 
2.3.11. Индикатори/показатељи 
 

Редни број 
Назив показатеља 

1. Укупан број одржаних едукација/радионица 

2. Број едукованих пољопривредника 

3. Број организованих  манифестација, сајмова, изложби 

 
2.3.12. Административна процедура 

Конкурсом ће бити одабрана удружења/задруге 
којима ће се субвенционисати  одржавање 
предавања/едукације из области пољопривреде у вредности до 
20.000 динара, при чему ће се субвенција додељивати у виду 
бесповратних средстава у износу до 100% од вредности 
предавања/едукације. Максимални износ субвенције по 
кориснику ограничен је на износ до 20.000 динара. За ову меру 
предвиђен је износ од 100.000 динара. 

Конкурс ће трајати најмање 1 месец. Пријаве на 
прописаном обрасцу (који ће заинтересовани моћи да преузму 

на писарници општинске управе Бор, као и са званичног сајта 
општине Бор), са пратећом документацијом предаваће се на 
писарници општинске управе Бор. Комисија ће по истеку 
конкурса вршити отварање благовремено приспелих пријава, 
проверу документације и рангирање на основу задатих 
критеријума. 

Конкурисање за субвенционисање врши се 
подношењем захтева Општинској управи Бор – Одељењу за 
привреду и друштвене делатности, при чему се подноси 
следећа документација: 
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1) попуњена пријава на прописаном обрасцу (образац 
се може преузети на писарници Општинске управе Бор или са 
званичног сајта Општине Бор) 

2) решење од Агенције за привредне регистре 
(фотокопија) 

3) спецификација трошкова 
4) статут и усвојен план активности за текућу годину 
5) списак чланова удружења/задругара 
6) број жиро рачуна  удружења/задруге 
 
Комисија ће по истеку конкурса (у року до 10 дана) 

вршити отварање благовремено приспелих пријава, проверу 
документације и рангирање на основу задатих критеријума. 

На основу ранг листе, начелник општинске управе 
Бор, донеће одлуку о додели субвенција, која ће бити 
објављена на огласној табли општине Бор и на коју 
подносиоци пријава могу уложити жалбу у року до 8 дана, по 
којој одлучује општинско веће општине Бор. Након 
коначности одлуке, општинска управа Бор и  корисник 
субвенције закључују уговор, на основу кога Одељење за 
финансије кориснику субвенције преноси средства  на жиро 
рачун удружења/задруге након извршене едукације и 
достављања Одељењу за финансије доказа о наменски 
утрошеним средствима. Рок за пренос средстава кориснику 
износи до 30 дана од дана достављања валидне документације 
Одељењу за финансије. 

Корисник субвенције у обавези је да омогући 
Општини Бор контролу утрошка средстава, односно контролу 
која је предмет субвенције. У случају да контрола записнички 
констатује да одобрена средства нису наменски утрошена, 
корисник субвенције у обавези је да иста врати буџету 
општине Бор.  

Конкурсом ће бити одабрана удружења/задруге 
којима ће се субвенционисати  одржавање сајмова, изложби и 
манифестација, при чему ће се субвенција додељивати у виду 
бесповратних средстава у износу до 100% од укупних 
трошкова. Максимални износ субвенције по кориснику 
ограничен је на износ до 20.000 динара. За ову меру предвиђен 
је износ од 100.000 динара. 

За наведена средства из тачке 1. овог конкурса могу 
конкурисати регистрована удружења/задруге из области 
пољопривреде која имају седиште на територији Општине Бор. 

 Сајам, изложба или манифестација из области 
пољопривреде се мора одржати на територији Општине Бор у 
2015. години. 

У случају подношења већег броја пријава, предност 
ће имати удружења са већим бројем чланова и манифестације 
које су одржаване дужи низ година. 

Општинска управа Бор задржава право да не одобри 
наведена средства.  

 Конкурисање за субвенционисање врши се 
подношењем захтева Општинској управи Бор – Одељењу за 
привреду и друштвене делатности, при чему се подноси 
следећа документација: 

1) попуњена пријава на прописаном обрасцу (образац 
се може преузети на писарници Општинске управе Бор или са 
званичног сајта Општине Бор) 

2) решење од Агенције за привредне регистре 
(фотокопија) 

3) спецификација трошкова 
4) статут и усвојен план активности за текућу годину 
5) списак чланова удружења/задругара 
6) број жиро рачуна  удружења/задруге 
Комисија ће по истеку конкурса (у року до 10 дана) 

вршити отварање благовремено приспелих пријава, проверу 
документације и рангирање на основу задатих критеријума. 

На основу ранг листе, начелник општинске управе 
Бор, донеће одлуку о додели субвенција, која ће бити 
објављена на огласној табли општине Бор и на коју 
подносиоци пријава могу уложити жалбу у року до 8 дана, по 
којој одлучује општинско веће општине Бор. Након 
коначности одлуке, општинска управа Бор и  корисник 

субвенције закључују уговор, на основу кога Одељење за 
финансије кориснику субвенције преноси средства  на жиро 
рачун удружења/задруге након одржаног сајма, изложбе или 
манифестације и достављања Одељењу за финансије доказа о 
наменски утрошеним средствима. Рок за пренос средстава 
кориснику износи до 30 дана од дана достављања валидне 
документације Одељењу за финансије. 

 
Корисник средстава је у обавези да у року до 15 дана 

од дана завршетка сајма, изложбе или манифестације Одељењу 
за финансије достави доказ о начину утрошка средстава. 

Конкурс ће трајати најмање 1 месец.  
Корисник субвенције у обавези је да омогући 

Општини Бор контролу утрошка средстава, односно контролу 
која је предмет субвенције. У случају да контрола записнички 
констатује да одобрена средства нису наменски утрошена, 
корисник субвенције у обавези је да иста врати буџету 
општине Бор. 
 
2.4. Назив мере: Одрживо коришћење шумских ресурса  
          
         Шифра  мере: 201.2. 
 
2.4.1. Образложење 
 На територији општине Бор постоје одређене 
површине државног пољопривредног земљишта које је 
загађено (поред обала Борске реке), односно земљишта које 
није погодно за пољопривредну производњу. Такође постоје и 
велике површине државног необрадивог (пашњаци) 
пољопривредног земљишта лошег квалитета (8. и 7.класа), које 
се не користи (нико не напаса стоку). Сврсисходно је наведена 
земљишта пошумити, из више разлога: ублажавање 
климатских промена, борба против ерозије, производња дрвне 
масе... 
  
2.4.2. Циљеви мере 
 Основни циљеви су коришћење земљишта које се 
годинама не користи и за које је сигурно/вероватно да се неће 
користити ни у наредном периоду за пољопривредну 
производњу. Коришћењем наведеног земљишта као шумског, 
тј. пошумљавањем, исто ће се рационалније користити, тј. 
производиће се дрвна маса, ублажаваће се климатске промене 
и смањиће се појава/могућност ерозије. 
 
2.4.3. Веза са мерама Националног програма за рурални 
развој  

Није применљиво обзиром да није усвојен НПРР. 
 
2.4.4. Крајњи корисници 
 Крајњи корисници средстава су правна лица 
регистрована за производњу и промет садница шумског дрвећа 
и пружања услуга садње. 
 
2.4.5. Економска одрживост  
 

Подносилац захтева не мора да доказује економску 
одрживост улагања кроз форму бизнис плана или пројекта. 
 
 
2.4.6. Општи критеријуми за кориснике 
 1. За набавку садница- да је добављач регистровано 
правно лице за производњу, односно промет садница шумског 
дрвећа  
 2. за набавку услуге садње – да је пружалац услуге 
право лице регистровано у Агенцији за привредне регистре за 
наведену услугу.  
  
2.4.7. Специфични критеријуми 
 Специфични критеријум је најнижа понуђена цена. 
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2.4.8. Листа инвестиција у оквиру мере 

Шифра 

инвестиције 
Назив инвестиције 

201.2.1.. Прво пошумљавање пољопривредног земљишта и одржавање до 
дванаесте године 

 
2.4.9. Критеријуми селекције 
 

Редни 
број Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 

 Приликом одабира добављача садница и услуге садње кроз јавну 
набавку основни критеријум биће најнижа понуђена цена. Не  

 
 
2.4.10. Интензитет помоћи 

За наведену меру предвиђен је износ до 250.000 хиљада динара тј. до 100% вредности инвестиције. 
 

2.4.11. Индикатори/показатељи 
 

Редни број 
Назив показатеља 

1. Површина пошумљеног земљишта 

 
 
2.4. 12. Административна процедура 
 
 Тим састављен од пољопривредних инжињера, 
инжињера шумарства и геометра изласком на терен одабраће 
одговарајућу парцелу/е (непогодну/е за пољопривредну 
производњу, односно ону/е која ће се рационалније користити 
као шумско земљиште), као и врсту/е дрвећа које одговара 
предметној локацији.  
 На основу прорачуна (врста и број садница, начин 
садње) биће спроведен поступак јавне набавке садница и 
услуге садње. 
 
2.  ОСТАЛЕ НАПОМЕНЕ 

Стручне и административно-техничке послове за 
спровођење и примену  овог Програма обављају Одељење за 
привреду и друштвене делатности и Одељење за финансије  
Општинске управе општине Бор.    

                                                                   
 Овај програм  ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу општине Бор". 
 
 

Број: 320-17/2015-I 
У Бору, 25. маја 2015. године 

 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БОР 

 
 

                             ПРЕДСЕДНИК,  
                                                                 Душан Марковић, с.р.       
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На основу члана 192. став 5. Закона о спорту 
(''Службени гласник РС'', бр.24/11 и 99/11 – др. закон) и члана 
43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', 
бр.6/15 – пречишћени текст), Скупштина општине Бор, на 
седници одржаној дана 25. маја 2015. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

O ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА  
ОПШТИНЕ БОР ЗА ПЕРИОД  2015 – 2018. ГОДИНЕ 

 
Члан 1. 

Општина Бор приступа изради Програма развоја спорта 
општине Бор за период 2015 – 2018. године. 

 
Члан 2. 

 Под Програмом развоја спорта општине Бор за период 2015 
– 2018. године (у даљем тексту: Програм), подразумева се 
плански документ који ће бити израђен у складу са Стратегијом 
развоја спорта у Републици Србији за период 2014 – 2018. 
године и Акционим планом за њену примену и представљаће 
подлогу за одређивање развојних праваца општине Бор. 
 

Члан 3. 
У циљу израде Програма именоваће се Координациони тим 

за израду Програма.  
Овлашћује се председник општине Бор да именује чланове 

Координационог тима за израду Програма. 
 

Члан 4. 
 Циљ израде Програма представљаће подлогу за 
одређивање развојних праваца општине Бор, квалитетније 
решавање проблема везаних за функционисање система 
спорта, обезбеђивање услова за реализацију приоритета, 
општих и посебних циљева националне Стратегије као и 
реализација активности, мера и задатака који су дефинисани 
Акционим планом за примену те Стратегије. 
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Члан 5. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу општине Бор''. 
 

Број: 66-4/2015-I 
У Бору, 25. маја 2015. године    

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

    ПРЕДСЕДНИК, 
                            Душан Марковић, с.р. 
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На основу члана 18. став 6, члана 20. став 1 и став 2, 
члана 22. и члана 27. став 10 Закона о јавној својини 
(''Службени гласник РС'', бр.72/11, 88/13 и 105/14), члана 2. и 
члана 21. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и 
располагању стварима у својини општине Бор (''Службени 
лист општине Бор'', бр.27/14) и члана 43. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15- пречишћен текст), 
Скупштине општине Бор, на седници одржаној дана 25. маја 
2015. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ 

ОБЈЕКАТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БОР 
УСТАНОВАМА ОСНОВНОГ И СРЕДЊЕГ 

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА  
 

Члан 1. 
 У Одлуци о давању на коришћење објеката у јавној 
својини општине Бор установама основног и средњег 
образовања и васпитања (''Службени лист општине Бор'', 
бр.3/15) у члану  1. став 1. тачка 8. после речи: ''културу'' 
додају се речи: ''у делу од једне идеалне половине''. 

У тачки 9. после речи: ''образовања'' брише зарез и 
додају речи: ''и зграда за спорт и физичку културу у делу од 
једне идеалне половине''. 
 

Члан 2. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''. 
 

Број: 463-130/15-I 
У Бору, 25. маја 2015. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
 

   ПРЕДСЕДНИК, 
                       Душан Марковић, с.р. 
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На основу члана 18. став 5, члана 20. став 1, члана 22. 

и члана 27. став 10 Закона о јавној својини (''Службени гласник 
РС'', бр.72/11, 88/13 и 105/14), члана 2. став 2. и члана 21. 
Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању 
стварима у својини општине Бор (''Службени лист општине 
Бор'', бр.27/14) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени 
лист општине Бор'', бр. 6/15- пречишћен текст), Скупштине 
општине Бор, на седници одржаној дана 25. маја 2015. године, 
донела је 

 
О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ 
ОБЈЕКАТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БОР 

МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 
 

Члан 1. 
 У Одлуци о давању на коришћење објеката јавној 
својини општине Бор месним заједницама  (''Службени лист 
општине Бор'', бр. 3/15) у члану 1. став 1. тачка 1. брише се. 
 
 
 

Члан 2. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''. 
 

Број: 463-131/15-I 
У Бору, 25. маја 2015. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
 

     ПРЕДСЕДНИК, 
            Душан Марковић, с.р. 
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На основу члана 18. став 5., члана 20. став 1., члана 

22. став 1. и став 6.,  члана 27. став 10., члана 49. став 3. Закона 
о јавној својини (''Службени гласник РС'', бр.72/11 и 88/13) 
члана 2., члана 21. Одлуке о прибављању, коришћењу, 
управљању и располагању стварима у својини општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр.27/14) и члана 43. Статута 
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15- 
пречишћен текст), Скупштине општине Бор, на седници 
одржаној дана 25. маја 2015. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ОБЈЕКАТА У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БОР 
 МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ГОРЊАНЕ  

 
 

Члан 1. 
 Овом одлуком даје се на коришћење без накнаде, 
Месној заједници Горњане  објекат у јавној совјини општине 
Бор и то: 
 

1. остале зграде-Дом културе на кп.бр.6540, уписана у 
лист непокретности бр.1557 К.О Горњане 
 

Члан 2. 
 Корисник је у обавези да са општином Бор закључи 
Уговор о давању на коришћење непокретности из члана 1. у 
року од 15 дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 

Члан 3. 
 Објекат из члана 1. ове одлуке Месна заједница ће 
користити ради обављања послова из надлежности Месне 
заједнице у складу са Законом о јавној својини (''Службенни 
гласник РС'', бр.72/11, 88/13 и 105/14) и Одлуком о 
прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима 
у својини општине Бор (''Службени лист општине Бор'', 
бр.27/14). 

Члан 4. 
 Месна заједница је одговорна за одржавање, 
обнављање и унапређивање објеката који јој се дају на 
коришћење према намени објекта. 
 

Члан 5. 
 У случају потребе за доградњом, реконструкцијом, 
адаптацијом и санацијом објекта потребно је прибавити 
сагласност  Скупштине општине. 
 Месна заједница нема права располагања, отуђења, 
заснивања хипотеке и другог терета, осим давања у закуп 
објеката који су јој дати на коришћење. 
 

Члан 6. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''. 
 

Број: 463-136/15-I 
У Бору, 25. маја 2015. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
 

                 ПРЕДСЕДНИК, 
                                           Душан Марковић, с.р. 
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На основу члана 18. став 6, члана 20. став 1 и став 2, 

члана 22. и члана 27. став 10 Закона о јавној својини 
(''Службени гласник РС'', бр.72/11, 88/13 и 105/14), члана 2. и 
члана 21. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и 
располагању стварима у својини општине Бор (''Службени 
лист општине Бор'', бр.27/14) и члана 43. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15- пречишћен текст), 
Скупштине општине Бор, на седници одржаној дана 25. маја 
2015. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ОБЈЕКАТА У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БОР 
ОСНОВНОЈ ШКОЛИ ''3 ОКТОБАР'' БОР И 

ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ''БАМБИ'' БОР 
 

Члан 1. 
 Овом одлуком дају се на коришћење, без накнаде, 
Основној школи ''3 Октобар'' и Предшколској установи 
''Бамби'' Бор, следећи објекти у јавној својини општине Бор: 
 

1. Основна школа ''3 Октобар'' Бор: зграда 
основног образовања и зграда у функцији осталог образовања 
на кп.бр.2538/2, уписане у лист непокретности бр.8177 К.О 
БорI,  

 
2. Предшколска установа ''Бамби'' Бор: зграда за 

заштиту деце и омладине-обданиште ''Бамби'' на кп.бр.989, 
зграда за заштиту деце и омладине на кп.бр.2539 и зграда за 
заштиту деце и омладине-обданиште ''Бошко Буха'' на 
кп.бр.984 уписане у лист непокретности бр.8177 К.О. Boр I.  

 
Члан 2. 

 Корисници из члана 1. су у обавези да са општином 
Бор закључе Уговор о давању на коришћење непокретности у 
року од 15 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке. 
 

Члан 3. 
 Објекте из члана 1. ове одлуке, установе из члана 1., 
користи ће ради обављања  делатности за које су регистроване 
у складу са Законом о јавној својини (''Службени гласник РС'', 
бр.72/11, 88/13 и 105/14) и Одлуком о прибављању, 
коришћењу, управљању и располагању стварима у својини 
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 27/14). 
 

Члан 4. 
 Установе из члана 1. су одговорне за текуће 
одржавање, поправке и функционално коришћење објеката 
који јој се дају на коришћење  према намени објекта. 
 

Члан 5. 
 У случају потребе за доградњом, реконструкцијом, 
адаптацијом и санацијом објекта потребно је прибавити 
сагласност Скупштине општине Бор. 
 Установе из члана 1. немају права располагања, 
отуђења, заснивања хипотеке и другог терета, осим давања у 
закуп објеката који су јој дати на коришћење на основу 
претходне сагласности Скупштине општине Бор. 

 
Члан 6. 

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

Број: 463-150/15-I 
У Бору, 25. маја 2015. године 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
 
        ПРЕДСЕДНИК, 

          Душан Марковић, с.р. 
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На основу члана 50. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС“, бр. 119/12,аутетично тумачење и 
44/2014-др.закон) и члана 43. Статута општине Бор 
(„Службени лист општине Бор“, бр. 6/15-пречишћен текст), 
Скупштина општине Бор, на седници одржаној 25. маја 2015. 
године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  Програм о изменама Програма 
пословања  Јавног комуналног предузећа „3. октобар“ Бор 

за 2015. годину 
 
I 

Даје се сагласност на  Програм о изменама Програма  
пословања Јавног комуналног предузећа „3. октобар“ Бор за 
2015. годину, који је донео Надзорни  одбор Јавног 
комуналног предузећа „3. октобар“ Бор, на седници одржаној 
29.04.2015. године, под бројем 404. 

 
II 

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

 
Број: 023-31/2015-I 
У Бору, 25. маја 2015. године                 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
  ПРЕДСЕДНИК, 

            Душан Марковић, с.р. 
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На основу члана 50. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС“, бр. 119/12, 116/2013 - аутентично 
тумачење и 44/2014 - др. закон) и члана 43. Статута општине 
Бор („Службени лист општине Бор“, бр. 6/15 – прећишћен 
текст), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 25. маја 
2015. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на   Програм  о изменама Програма 
пословања Јавног предузећа „Зоолошки врт“ Бор за 2015. 

годину 
 
I 

Даје се сагласност на  Програм о изменама Програма  
пословања Јавног предузећа „Зоолошки врт“ Бор за 2015. 
годину, који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа 
„Зоолошки врт“ Бор, на седници одржаној 15.05.2015. године, 
под бројем 270/2015. 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине 

Бор''. 
 
Број:022- 53/2015-I 
У Бору, 25. маја 2015. године     
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
 

  ПРЕДСЕДНИК, 
            Душан Марковић, с.р. 
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121 
На основу члана 50. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС“, бр. 119/12, 116/2013 - аутентично 
тумачење и 44/2014 - др. закон) и члана 43. Статута општине 
Бор („Службени лист општине Бор“, бр. 6/15 – пречишћен 
текст), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 25. маја 
2015. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на  Програм о изменама Програма 

коришћења буџетске помоћи -субвенција Јавног  предузећа 
„Зоолошки врт“ Бор за 2015. годину 

 
I 

Даје се сагласност на  Програм о изменама Програма 
коришћења буџетске помоћи - субвенција  Јавног  предузећа 
„Зоолошки врт“ Бор за 2015. годину, који је донео Надзорни 
одбор Јавног  предузећа „Зоолошки врт“ Бор, на седници 
одржаној 15.05.2015. године, под бројем 271/2015. 

 
II 

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

 
Број: 022-54/2015-I 
У Бору, 25. маја 2015. године                 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР              

 
  ПРЕДСЕДНИК, 

            Душан Марковић, с.р.                                           
 

122 
На основу члана 15. Закона о ванредним ситуацијама 

(''Службени гласник РС'', бр. 111/09, 92/11 и 93/12) и члана 43. 
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15- 
пречишћен текст), Скупштина општине Бор, на седници 
одржаној 25. маја 2015. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ 

ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
 
I 

У Решењу о образовању Општинског штаба за 
ванредне ситуације (''Службени лист општине Бор'', бр. 21/10, 
9/11, 4/12, 13/13, 2/14, 18/14 и 21/14) у тачки I врше се следеће 
измене: 

 
- да се разреши Горан Топаловић, дужности члана 

Општинског штаба за ванредне ситуације; 
- да се именује, Зоран Марковић, в.д. директор ЈКП 

''Водовод'' у Бору за члана Општинског штаба за ванредне 
ситуације; 

 
- да се разреши Горан Јакимов, дужности члана 

Општинског штаба за ванредне ситуације; 
- да се именује, Дарко Милићевић, в.д. директор ЈКП 

''Топлана'' у Бору за члана Општинског штаба за ванредне 
ситуације; 

 
- да се разреши Драган Милошевић, дужности члана 

Општинског штаба за ванредне ситуације; 
- да се именује Драго Андрејевић, директор 

Електродистрибуције Бор, за члана Општинског штаба за 
ванредне ситуације; 

 
- да се разреши др Горан Богдановић, дужности члана 

Општинског штаба за ванредне ситуациј; 
- да се именује др Мирослав Карабашевић, директор 

Дома здравља Бор, за члана Општинског штаба за ванредне 
ситуације; 

 

- да се именује др Игор Маљковић, в.д. директор 
Опште болнице Бор, за члана Општинског штаба за ванредне 
ситуације; 

 
- да се разреши Љубиша Миљковић, дужности члана 

Општинског штаба за ванредне ситуације. 
 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине 

Бор''. 
 
Број: 217-4/2015-I 
У Бору, 25. маја 2015. године 

 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БОР  

 
  ПРЕДСЕДНИК, 

            Душан Марковић, с.р. 
 

123 
На основу члана 38. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС“, бр. 119/12,116/13-aутетично 
тумачење и 44/14 - др. закон), члана 192. Закона о општем 
управном поступку („Службени лист СРЈ“ бр. 33/97 и 3/01 и 
„Службени гласник РС“, бр. 30/10) и члана 43. Статута 
општине Бор (“Службени лист општине Бор“, бр. 6/15 - 
пречишћен текст), Скупштина општине Бор, на седници 
одржаној 25. маја 2015. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу   директора  
Јавног предузећа за стамбене услуге „ Бор“ Бор  

 
I 

Разрешава се Срђан Радошевић дужности директора 
Јавног предузећа за стамбене услуге „Бор“ Бор, даном 
доношења решења.  
 

II 
Ово решење ступа на снагу даном доношења , а 

објавиће се у „Службеном листу општине Бор“.  
 

О б ра з л о ж е њ е 
Скупштина општина Бор Решењем бр. 022-175/11-01   

од 27.09.2011. године именовала је Срђана Радошевића за 
директора Јавног предузећа за стамбене услуге „Бор“ Бор. 

Надзорни одбор Јавног предузећа за стамбене 
услуге“Бор“Бор  на седници одржаној 15.04.2015.године 
утврдио је предлог да се разреши Срђан Радошевић, дужности 
директора Јавног предузећа за стамбене услуге „Бор“ Бор и 
предлог доставио Скупштини општине Бор, која врши право 
оснивача. 

Директор је несавесно и нестручно обављао своју 
дужност и поступао супротно пажњи доброг привредника и 
због озбиљних пропуста у доношењу и извршавању одлука и 
организовању послова у јавном предузећу, дошло је до знатног 
одступања од остваривања основног циља пословања јавног 
предузећа, односно плана пословања јавног предузећа. 

Надзорни одбор Јавног предузећа за стамбене услуге 
„Бор“ Бор је разматрао предлог извештаја о финансијском 
пословању за 2014. години и једногласно донео одлуку о 
неусвајању извештаја, а све због знатног одступања од 
остваривања основног циља пословања јавног предузећа, 
односно од плана пословања. 

Директор је низом пропуста и нестручним 
обављањем дужности у доношењу и извршавању одлука и 
организовања послова у јавном предузећу за шта је он 
најодговорнији што је и евидентирано у тонским записима 
одржаних редовних и ванредних седница Надзорног одбора. 

Из напред наведених разлога, Скупштина општине 
Бор је одлучила као у диспозитиву Решења. 
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ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог 
решења може се покренути спор тужбом. Тужба се предаје 
Вишем суду у Зајечару непосредно или преко поште. 

 
Број: 022-61/2015-I 
У Бору, 25. маја 2015. године               

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР                                                                                                                                

                                
                                 ПРЕДСЕДНИК, 

            Душан Марковић, с.р. 
 

124 
На основу члана 42. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС“, бр. 119/12,116/13 - aутетично 
тумачење и 44/14 - др.закон) члана 192. Закона о општем 
управном поступку („Службени лист СРЈ, БР.33/97 и 3/01 и 
„Службени гласник РС“, бр. 30/10) и члана 43. Статута 
општине Бор (“Службени лист општине Бор“ , бр 6/15 - 
пречишћен текст), Скупштина општине Бор, на седници 
одржаној 25. маја 2015. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о  именовању вршиоца дужности директора  
Јавног предузећа за стамбене услуге „ Бор“ Бор  

 
I 

Именује се Горан Петровић, дипломирани машински 
инжењер, из Бора, за вршиоца дужности директора Јавног 
предузећа за стамбене услуге „Бор“ Бор,  на период који није 
дужи од шест месеци, почев од дана доношења овог решења.  
 

II 
Ово решење ступа на снагу даном доношења решења 

а објавиће се у Службеном листу општине Бор“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 

Досадашњи директор Јавног предузећа за стамбене 
услуге „Бор“ Бор Срђан Радошевић из Бора, разрешен је 
дужности директора пре истека мандата Јавног предузећа за 
стамбене услуге „Бор“ Бор. 

Код таквог стања потребно је именовати вршиоца 
дужности директора Јавног предузећа за стамбене услуге 
„Бор“ Бор у складу са чланом 42. Закона о јавним предузећима. 

Општинско веће општине Бор предложило је Горана 
Петровића, дипломираног машинсог инжењера, из Бора за 
именовање за вршиоца дужности директора Јавног предузећа 
за стамбене услуге „Бор“ Бор. 

Сходно напред наведеном Скупштина општине Бор 
одлучила је као у диспозитиву овог решења. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог 
решења може се покренути спор тужбом. Тужба се предаје 
Вишем суду у Зајечару непосредно или преко поште. 
 

Број:  022-62/2015-I 
У Бору, 25. маја 2015. године               
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
 

                               ПРЕДСЕДНИК, 
            Душан Марковић, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
125 
На основу члана 35. Закона о јавним предузећима 

(''Службени гласник РС'', бр. 119/12, 116/13-аутентично 
тумачење и 44/14-др. закон), члана 192. Закона о општем 
управном поступку (''Службени лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01 и 
''Службени гласник РС'', бр. 30/10) и члана 43. Статута 
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15- 
пречишћен текст), Скупштина општине Бор, на седници 
одржаној дана 25. маја 2015. године, донела је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о престанку мандата вршиоца дужности директора  
Јавног предузећа ''Зоолошки врт'' Бор 

 
I 

 Мирјани Марић, дипломираном инжењеу 
пољопривреде, из Бора, престаје мандат вршиоца дужности 
директора Јавног предузећа ''Зоолошки врт'' Бор, дана 
28.05.2015. године због истека мандата. 
 

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

 
О б р а з л о ж е њ е        

                                                            
Скупштина општине Бор је Решењем број: 022-

231/2014-I од 28.11.2014. године (''Службени лист општине 
Бор'', бр. 18/14) именовала Мирјану Марић, дипломираног 
инжењера пољопривреде, за вршиоца дужности директора 
Јавног предузећа ''Зоолошки врт'' Бор, на период који није 
дужи од шест месеци у складу са чланом 42. Закона о јавним 
предузећима, почев од дана доношења решења о њеном 
именовању за вршиоца дужности директора. 

 Имајући у виду горе наведено, Мирјани Марић, 
дипломираном инжењеу пољопривреде, истиће мандат од шест 
месеци на који је именована, дана 28.05.2015. године. 

Општинско веће општине Бор је, сагласно својим 
овлашћењима из члана 46. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07 и 83/14-др. закон) и члана 
67. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 
7/08 и 3/13), предложило Скупштини општине Бор да донесе 
решење о престанку мандата вршиоца дужности директора 
Јавног предузећа ''Зоолошки врт'' Бор. 
 Сходно напред наведеном, Скупштина општине Бор, 
одлучила је као у диспозитиву овог решења. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог 
решења може се покренути спор тужбом. Тужба се предаје 
Вишем суду у Зајечару непосредно или преко поште. 
  

Број: 022-70/2015-I                                             
У Бору, 25. маја 2015. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
                      ПРЕДСЕДНИК, 

                  Душан Марковић, с.р. 
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126 
На основу члана 42. Закона о јавним предузећима 

(''Службени гласник РС'', бр. 119/12, 116/13-аутентично 
тумачење и 44/14-др. закон), члана 192. Закона о општем 
управном поступку (''Службени лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01 и 
''Службени гласник РС'', бр. 30/10) и члана 43. Статута 
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15- 
пречишћен текст), Скупштина општине Бор, на седници 
одржаној дана 25. маја 2015. године, донела је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању вршиоца дужности директора  
Јавног предузећа ''Зоолошки врт'' Бор 

 
I 

Именује се Мирјана Марић, дипломирани инжењер 
пољопривреде, из Бора, за вршиоца дужности директора 
Јавног предузећа ''Зоолошки врт'' Бор, на период до момента 
ступања на дужност директора Јавног предузећа ''Зоолошки 
врт'' Бор, изабраног на основу Јавног конкурса, а најдуже шест 
месеци почев од 29.05.2015. године. 

 
II 

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

 
О б р а з л о ж е њ е 

 Досадашњем вршиоцу дужности директора Јавног 
предузећа ''Зоолошки врт'' Бор, Мирјани Марић, из Бора, 
истиће мандат вршиоца дужности директора Јавног предузећа 
''Зоолошког врта'' Бор, 28.05.2015. године. 
 Није расписан јавни конкурс за именовање директора 
Јавног предузећа ''Зоолошки врт'' Бор и код таквог стања, а 
ради спречавања настанка материјалне штете, потребно је 
поново именовати вршиоца дужности директора Јавног 
предузећа ''Зоолошки врт'' Бор у складу са чланом 42. Закона о 
јавним предузећима. 
 Општинско веће општине Бор предложило је 
Мирјану Марић, дипломираног инжењера пољопривреде, из 
Бора, да се поново именује за вршиоца дужности директора 
Јавног предузећа ''Зоолошки врт'' Бор. 
 Сходно напред наведеном Скупштина општине Бор 
одлучила је као у диспозитиву овог решења. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог 
решења може се покренути спор тужбом. Тужба се предаје 
Вишем суду у Зајечару непосредно или преко поште. 

 
Број: 022-71/2015-I 
У Бору, 25. маја 2015. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
                            ПРЕДСЕДНИК, 

            Душан Марковић, с.р. 
127 
На основу члана 18. Закона 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) 
члана 192. Закона о општем управном поступку („Службени 
лист СРЈ“ бр. 33/97 и 3/01 и „Службени гласник РС“, бр. 30/10) 
и члана 43. Статута општине Бор (“Службени лист општине 
Бор“, бр. 6/15 - пречишћен текст), Скупштина општине Бор, на 
седници одржаној 25. маја 2015. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу  директора Установе  

Спортски центар „ Бор“ Бор  
 
I 

Разрешава се Милан Илић, дипломирани инжењер 
заштите од пожара, из Бора,  дужности директора Установе 
Спортски центар ''Бор'' Бор, даном доношења решења.  

II 
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.  
 

О б ра з л о ж е њ е 
 

Скупштина општина Бор Решењем бр. 022-78/2014-I 
од 18.07.2014. године, именовала је Милана Илића за 
директора Установе Спортски центар ''Бор'' Бор. 

У протеклом периоду Милан Илић је као директор 
ове установе исказао слабост у руковођењу и несавесно је 
извршавао своје обавезе што је довело до проблема у раду и 
функционисању Установе Спортски центар ''Бор'' Бор и 
неизвршавању надлежности прописаних Законом. 

Директор у задње време није остваривао сарадњу са 
оснивачем. 

Имајући у виду напред наведено, а на основу 
овлашћења из прописа и у складу са чланом 192.Закона о 
општем управном поступку, Скупштина општине Бор 
одлучила је као у диспозитиву овог решења. 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог 

решења може се покренути спор тужбом. Тужба се предаје 
Вишем суду у Зајечару непосредно или преко поште. 

 
Број: 022-72/2015-I 
У Бору, 25. маја 2015. године               

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР      

                                                                                               
                  ПРЕДСЕДНИК, 

            Душан Марковић, с.р. 
 

128 
На основу члана 130. Закона о здравственој заштити 

("Службени гласник РС", бр.107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 
99/10, 57/11, 119/12, 45/13-др.закон и 93/14) и члана 43. 
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15- 
пречишћен текст), Скупштина општине Бор, на седници 
одржаној 25. маја 2015. године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу председника  
Управног одбора Апотеке Бор 

 
I 

Разрешава се мр Ранко Милетић дужности 
председника Управног одбора  Апотеке Бор. 

                  
II 

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

Број: 022-64/2015-I 
У Бору,  25. маја 2015. године   
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

                    ПРЕДСЕДНИК, 
            Душан Марковић, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25. мај 2015.      „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“                   БРОЈ 11                                             232      
 

129 
На основу члана 130. Закона о здравственој заштити 

("Службени гласник РС", бр.107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 
99/10, 57/11, 119/12, 45/13-др.закон и 93/14) и члана 43. 
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15- 
пречишћен текст), Скупштина општине Бор, на седници 
одржаној 25. маја 2015. године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању председника Управног одбора Апотеке Бор 
 

Именује се др Слободан Китановић, за председника 
Управног одбора Апотеке Бор. 
 

Мандат именованом траје до истека мандата 
Управног одбора који је именован Решењем Скупштине 
општине Бор, број: 022-155/2012-I од 24.12.2012. године, 
(''Службени лист општине Бор'' бр. 15/12). 
 

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

Број: 022-65/2015-I 
У Бору,  25. маја 2015. године   
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР                                                                                                                                    
                     ПРЕДСЕДНИК, 

            Душан Марковић, с.р. 
130 
На основу члана 13. и члана 17. Закона о јавним 

предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 119/12, 116/13-
аутентично тумачење и 44/14-др. закон)  и члана 43. Статута 
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15-
пречишћен текст), Скупштина општине Бор, на седници 
одржаној дана 25. маја 2015. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

о престанку мандата председника Надзорног одбора  
Јавног предузећа за стамбене услуге ''Бор'', Бор 

 
I 

Дарку Милићевићу, дипломираном инжењеру 
рударства, престаје мандат председника  Надзорног одбора 
Јавног предузећа за стамбене услуге ''Бор'', Бор, представник 
оснивача, због подношења оставке. 

 
II 

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

Број: 022-66/2015-I 
У Бору, 25. маја 2015. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР                  
                                   ПРЕДСЕДНИК, 

            Душан Марковић, с.р. 
           131 

На основу члана 12. и члана 13. Закона о јавним 
предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 119/12, 116/13-
аутентично тумачење и 44/14-др. закон) и члана 43. Статута 
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15-
пречишћен текст), Скупштина општине Бор, на седници 
одржаној дана 25. маја 2015. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

о именовању председника Надзорног одбора  
Јавног предузећа за стамбене услуге ''Бор'', Бор 

 
I 

Саша Милић, дипломирани инжењер рударства, 
именује се за председника Надзорног одбор Јавног предузећа 
за стамбене услуге ''Бор'', Бор, представник оснивача. 

II 
Мандат именованом траје до истека мандата 

Надзорног одбора Јавног предузећа за стамбене услуге ''Бор'', 
Бор који је именован Решењем број: 022-150/2013-I од 
26.9.2014. (''Службени лист општине Бор'', бр. 27/14). 
 

III 
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине 

Бор''. 
Број: 022-67/2015-I 
У Бору, 25. маја 2015. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
                   ПРЕДСЕДНИК, 

            Душан Марковић, с.р. 
 

132 
На основу члана 54. и 55. Закона о основама система 

образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.72/09, 
52/11 и 55/13), члана 192. Закона о општем управном поступку 
(''Службени лист СРЈ'', бр.33/97 и 31/01 и ''Службени гласник 
РС'', бр.30/10) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени 
лист општине Бор'', бр.6/15 – пречишћен текст), Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 25. маја 2015. године, 
донела је  

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу чланова Школског одбора 

ОШ ''Петар Радовановић'' у Злоту 
 
I 

 Разрешавају се, дужности члана Школског одбора 
ОШ ''Петар Радовановић'' у Злоту, због истека мандата и то: 
   1. Дијана Гаурјановић, представник запослених, 
   2. Марија Тодоровић, представник запослених, 
 3. Љиљана Јанковић, представник запослених, 
       4. Санела Крстић, представник родитеља, 
       5. Славиша Бараковић, представник родитеља, 
       6. Данило Станијевић, представник родитеља, 
       7. Драгана Страхињић, представник локалне  
самоуправе, 
      8.Милорад Петријановић, представник локалне 
самоуправе, 
      9.Слободан Гушљешевић, представник локалне 
самоуправе. 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

Законом о основама система образовања и васпитања, 
у члану 54. став 2. одређено је да чланове школског одбора 
именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, 
а председника бирају чланови већином гласова од укупног 
броја чланова.  

Школски одбор има 9 чланова, од којих су трећина 
представници локалне самоуправе, а по трећину чланова 
предлажу наставничко веће и савет родитеља школе тајним 
изјашњавањем. 

Скупштина општине Бор је на седници од 19. априла 
2011.године именовала Школски одбор  ОШ ''Петар 
Радовановић'' у Злоту, са почетком трајања мандата од 
19.4.2011.године. Чланом 55. у ставу 1. Закона о основама 
система образовања и васпитања, одређено је да мандат органа 
управљања траје четири године.  

С обзиром да је истекао мандат наведеном Школском 
одбору, Скупштина општине Бор, одлучила је као у 
диспозитиву овог решења. 

 
Поука о правном средству: Против овог решења 

може се покренути управни спор, тужбом, у року од 30 дана од 
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дана пријема овог решења. Тужба се предаје Управном суду у 
Београду непосредно или преко поште. 
 
Број: 022-41/2015-I 
У Бору, 25. маја 2015. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
      

  ПРЕДСЕДНИК, 
            Душан Марковић, с.р. 

 133 
 На основу члана 54. и 55. Закона о основама система 
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.72/09, 
52/11 и 55/13), члана 192. Закона о општем управном поступку 
(''Службени лист СРЈ'', бр.33/97 и 31/01 и ''Службени гласник 
РС'', бр.30/10) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени 
лист општине Бор'', бр.6/15 – пречишћен текст), Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 25. маја 2015.године, 
донела је  

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању чланова Школског одбора 

ОШ ''Петар Радовановић'' у Злоту 
 
I 

 Именују се у Школски одбор ОШ ''Петар 
Радовановић'' у Злоту, за чланове:  
           1. Биљана Мејесковић, представник запослених,  
           2. Виолета Предић, представник запослених, 
           3. Дијана Гаурјановић, представник запослених, 
           4. Властимир Балашевић, представник  
родитеља, 
           5. Милорад Рошић, представник родитеља, 
           6. Љиљана Керановић, представник  
родитеља, 
           7. Драгутин Глигоријевић, представник  
локалне самоуправе, 
           8. Милорад Петријановић, представник  
локалне самоуправе, 
           9. Драгана Страхињић, представник локалне  
самоуправе. 

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

III 
 Мандат именованих чланова траје четири године. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
Законом о основама система образовања и васпитања, 

у члану 54. одређено је да чланове школског одбора именује и 
разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а 
председника бирају чланови већином гласова од укупног броја 
чланова. Школски одбор има 9 чланова, од којих су трећина 
представници локалне самоуправе, а по трећину чланова 
предлажу наставничко веће и савет родитеља школе тајним 
изјашњавањем. Чланом 54. у ставу 12. је одређено да 
скупштина јединице локалне самоуправе одлучује  решењем о 
предлогу овлашћеног предлагача.  

ОШ ''Петар Радовановић'' у Злоту, је актом број:367 
од 24.3.2015.године доставила предлог Наставничког већа и 
Савета родитеља, као овлашћених предлагача, а Општинско 
веће општине Бор, као овлашћени предлагач је предложило 
представнике локалне самоуправе, за чланове Школског 
одбора у новом саставу. 

Увидом у Извештај Полицијске управе у Бору о 
подацима из казнене евиденције Стр.пов. бр.387 од 17. и 
18.3.2015.године и бр.570 од 29.4.2015.године, утврђено је да 
именовани нису осуђивани за кривична дела утврђена у члану 
54. став 11. тачка 1. Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', бр.72/09, 52/11 и 55/13). 

С обзиром да су овлашћени предлагачи предложили 
кандидате за чланове Школског одбора, Скупштина општине 
Бор одлучила је као у диспозитиву овог решења.  

 
Поука о правном средству: Против овог решења 

може се покренути управни спор, тужбом, у року од 30 дана од 
дана пријема овог решења. Тужба се предаје Управном суду у 
Београду непосредно или преко поште. 
 

Број: 022-68/2015-I 
У Бору, 25. маја 2015. године 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
                 ПРЕДСЕДНИК, 

            Душан Марковић, с.р. 
134 
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник РС'', бр. 129/07 и 83/14-др. закон), члана 
44. Закона о спорту (''Службени гласник РС'', бр. 24/11 и 99/11-
др. закон) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист 
општине Бор'', бр. 6/15- пречишћен текст), Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 25. маја 2015. године, 
донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о давању претходне сагласности на употребу имена 
општине Бор у називу Коњички клуб КАВАЛО БОР 

 
I 

 Даје се претходна сагласност на употребу    имена 
општине Бор у називу Коњичког клуба КАВАЛО БОР. 

 
II 

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

Број: 015-7/2015-I 
У Бору, 25. маја 2015. године 

 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ БОР 

 
              ПРЕДСЕДНИК, 

            Душан Марковић, с.р. 
135 
На основу члана 43. Статута општине Бор 

(''Службени лист општинe Бор'', бр. 6/15- пречишћен текст), 
Скупштина општине Бор, на седници одржаној 25. маја 2015. 
године, донела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
о прихватању иницијативе за оснивање Савета скупштина 

градова и општина Југоисточне Србије 
 
I 

Прихвата се иницијатива за оснивање Савета 
скупштина градова и општина Југоисточне Србије 

 
II 

 Овај закључак објавити у ''Службеном листу општине 
Бор''.  
 
  Број: 02-1/2015-I 
  У Бору, 25. маја 2015. године  
  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
 

             ПРЕДСЕДНИК, 
            Душан Марковић, с.р. 
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136 
На основу члана 28. Одлуке о месним заједницама 

(''Службени лист општине Бор број: 11/09''– пречишћен текст) 
доносим 
 

О Д Л У К У 
о расписивању избора за чланове Савета Месне заједнице 

Брестовац  
 

 1. Расписујем изборе за чланове Савета Месне 
заједнице Брестовац за 24. мај 2015. године. 
 
 2. Избори за чланове савета из тачке 1. ове одлуке, 
одржаће се на бирачком  месту које ће одредити Комисија за 
спровођење избора за органе месне самоуправе (у даљем 
тексту: Изборна комисија), у времену од 07,00 до 20,00 часова. 
 
 3. Рокови за вршење изборних радњи почињу да теку 
од 23. априла 2015. године. 
 
 4. Избор за чланове Савета Месне заједнице 
Брестовац, из тачке 1. ове одлуке, спровешће Изборна 
комисија и Комисија за изборе у Савет Месне заједнице 
Брестовац, коју образује Изборна комисија. 
 
 5. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор'' и на огласној 
табли Месне заједнице Брестовац. 
 
 Број: 013-4/2015-I 
 У Бору, 21. априлa 2015. године 
                                                                                                            
   ПРЕДСЕДНИК                                                                                                        
                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОР, 
                                           Душан Марковић, с.р. 
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На основу  члана 17.  и  19. Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/09, 
53/10,101/11, 32/13 –одлука УС. и 55/14)  и  члана 67. Статута 
општине Бор ( „Службени лист општине Бор“, бр. 06/15 – 
пречишћени текст), Општинско веће општине  Бор, на седници 
одржаној дана 18. маја 2015. године, донело је  

 
П Р О Г Р А М 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА 

ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОР за 2015. 
годину 

                                                              
I Програмом коришћења средстава за унапређење 

безбедности саобраћаја на путевима општине Бор за 2015. 
годину (у даљем тексту: Програм) утврђује се начин 
коришћења средстава од наплаћених казни за саобраћајне 
прекршаје на територији општине Бор, за активности које се 
током 2015. године планирају у циљу унапређења безбедности 
саобраћаја на путевима. 
 

II Средства за реализацију Програма, предвиђена су 
Одлуком о буџету општине Бор за 2015. годину („Службени 
лист општине Бор“, бр.32/14) у укупном износу од 
13.101.000,00 динара. 
 Коришћење наведених средстава биће засновано на 
принципу финансирања програмских задатака из реалних 
извора и по динамици која обезбеђује реализацију расхода по 
утврђеним приоритетима до нивоа реализованих прихода. 
Уколико се приходи не остварују у планираном износу, 
програмске активности реализоваће се према степену 
приоритета које одреди Савет за безбедност саобраћаја. 

III У складу са чланом 19. Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима, средства за реализацију овог Програма 

биће усмерена за унапређење безбедности саобраћаја на 
путевима и то за следеће намене: 
 
Позиција Назив позиције Износ (дин) 

са ПДВ-ом 
   

1. 
Услуге по уговору                                      

- Услуге информисања 
јавности                                               

- Остале стручне услуге ( 
едукације и семинари )                                                              

- Репрезентација и поклони-
акција “Шта знаш о 
саобраћају“     

 

900.000,00  
400.000,00  
200.000,00 
300.000,00  

2. 

Специјализоване услуге                                             
- Учешће у израда  
саобраћајне студије Општине 
Бор                  
 
 

700.000,00 
700.000,00 

3. 

Текуће поправке и 
 одржавање                                     
 -Текуће поправке и 
 одржавање постојећег 
 видео надзора               

 

1.000,00 
1.000,00 

4. 

Материјал                                                                     
- Материјал за посебне 
 намене (материјал за 
 обележавање саобраћајних 
 полигона у основним 
 школама)                                                       

 

200.000,00 
200.000,00 

5. 

Опрема за јавну безбедност                            
- Преузете обавезе из 
 ранијих година            
 (Сименс компанија, за 
 видео надзор, дуговање од 
5.575.500,00 динара и 
 преузета обавеза 
 спроведене а нереализоване 
 до краја јавне набавке у 
 износу од 2.000.000,00 
 динара за куповину опреме 
 -саобраћајне игнализације). 
 

Набавка опреме за јавну 
безбедност саобраћаја            
- набавка три  возила за 
 потребе Саобраћајне 
 полиције и Одељења за 
 инспекцијске послове, 
 набавка опреме за 
 регулисање саобраћаја 
 (батеријске лампе, 
 акумулатори, трептачи, 
 турбофлер, рефлектујеће 
 купе,саобраћајни знакови, 
 баријере, светлоодбојни 
 прслуци, превентивно- 
пропагандни материјал за 
 ученике, таблица са 
 натписом Стоп 
 инспекција, чуњеви за 
 полигоне у основним 
 школама )и рачунарске 
 опреме 

 

11.300.000,00 
  7.575.500,00    
 
 
 
 
 
  3.724.500,00 
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IV Савет за безбедност саобраћаја достављаће 
Општинском већу Годишњи извештај о реализацији Програма 
коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја. 
 

V  Стручне и администартивно – техничке послове у 
вези са реализацијом Програма, обавља Општинска управа 
Бор, сагласно конкретним задацима, везаним за рад Савета за 
безбедност саобраћаја.  
 

VI Даном ступања на снагу овог програма престаје да 
важи Програм коришћења средстава за финансирање 
унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији 
општине Бор за 2015. годину број: 344-230/2014- IV од 22. 
децембра 2014. године. 
 

VII Oвај програм ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у „Службеном листу општине Бор“. 
  

Број: 401-386/2015- IV 
        У  Бору,  18. маја 2015. године  
 

О П Ш Т И Н А   Б О Р 
О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е 

                                                                                                                     
                                   ПРЕДСЕДНИК, 

                                                  Живорад Петровић, с.р. 
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На основу члана 69. 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) и члана 24. Одлуке о буџету општине Бор за 
2015.годину («Сл.лист општинe Бор» бр.32/2014), председник 
општине Бор доноси 

 
Р  Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 
 
1.Из средстава утврђених  Одлуком о буџету 

општине Бор  за 2015.годину,  у Разделу 4-Општинска управа 
Бор, Глава 1- Општинска управа Бор, Програм 15: Локална 
самоупрана, Програмска класификација 0602-0001-
Функционисање локалне самоуправе и градских општина, 
функција 130-Опште јавне услуге,  позиција  69 и  економска 
класификација  49912 - “Текућа резерва”, одобравају се 
средства у износу од  174.456,00 динара  Установи Спортски 
центар „Бор“. 

2.Средства из става 1. Овог решења распоређују се у 
оквиру  Раздела 4- Општинска управа Бор, Глава 4.7.-Установа 
спортски центар „Бор“, Програм 14:Развој спорта и омладине, 
Програмска класификација 1301-0001-Подршка локалним 
спортским организацијама, удружењима и савезима, функција 
810-Услуге рекреације и спорта, позиција 260 и  економска  
класификација  465- Остале донације, дотације и трансфери. 

3.О реализацији  овог решења стараће се Одељење за 
финансије  Општинске управе Бор. 

4.Решење доставити: Установи Спортски центар 
„Бор“, Општинској управи Бор, Одељењу за финансије 
Општинске управе  и  архиви. 

5.Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Бор „. 

О б р а з л о ж е њ е 
Одлуком о буџету  општине Бор за 2015.годину нису 

у довољном обиму планирана средства за разлику 10% за 
плату-уплата дела средстава на основу Закона о привременом 
уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно 
зарада и других сталних примања код корисника јавних 
средстава. Потребно је обезбедити недостајућа средства за 
март 10%- 79.456,00 динара и за исплату за април 10%- 
95.000,00 динара у оквиру  Раздела 4- Општинска управа Бор, 
Глава 7.- Установа спортски центар „Бор“, Програм 14: Развој 
спорта и омладине, Програмска класификација 1301-0001-

Подршка локалним спортским организацијама,удружењима и 
савезима, функција 810-Услуге рекреације и спорта, позиција 
260 и економска класификација 465-Остале донације,дотације 
и трансфер. 

Обзиром да средства за ову намену нису планирана у 
довољном обиму Одлуком о буџету општине Бор за 
2015.годину, користиће се средства  текуће буџетске резерве у 
укупном износу од 174.456,00 динара. 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 
диспозитиву решења. 

 
Број: 401-301/2015-II 
У Бору, 24.04.2015. године 
 
           Председник општине Бор 
               Живорад Петровић, с.р 
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На основу члана 69. 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) и члана 24. Одлуке о буџету општине Бор за 
2015.годину(«Сл.лист општинe Бор» бр.32/2014), без предлога 
Општинске управе Бор – Одељења за финансије, председник 
општине Бор доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
1.Из средстава утврђених  Одлуком о буџету 

општине Бор  за 2015.годину,  у Разделу 4-Општинска управа 
Бор, Глава 1- Општинска управа Бор, Програм 15: Локална 
самоупрана, Програмска класификација 0602-0001-
Функционисање локалне самоуправе и градских општина, 
функција 130-Опште јавне услуге,  позиција  69 и  економска 
класификација  49912 - “Текућа резерва”, одобравају се 
средства у износу од  600.000,00 динара  Установи „Центар 
за културу општине Бор“. 

2.Средства из става 1. Овог решења распоређују се у 
оквиру  Раздела 4- Општинска управа Бор, Глава 4.2.-Установе 
у култури, Програм 13-Развој културе, Програмска 
класификација 1201-0002-Подстицај културном и уметничком 
стваралаштву, функција 820-Услуге културе, позиција 164 и  
економска  класификација  424- Специјализоване услуге. 

3.О реализацији  овог решења стараће се Одељење за 
финансије  Општинске управе Бор. 

4.Решење доставити: Установи „Центар за културу 
општине Бор“, Општинској управи Бор, Одељењу за финансије 
Општинске управе  и  архиви. 

5.Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Бор „. 

О б р а з л о ж е њ е 
Установа „Центар за културу општине Бор“ обратила 

се Захтевом за средства из текуће резерве број 158-I/2015 од 
06.05.2015.године  за реализацију Матурског програма-
концерт „Амадеус бенда“ 28.05.2015.године 

Обзиром са средства за ову намену нису планирана 
Финансијским планом и Планом јавних набавки Установе 
„Центар за културу општине Бор“ , а самим тим ни Одлуком о 
буџету општине Бор за 2015.годину, користити средства  
текуће буџетске резерве у износу од  600.000,00 динара. 

 
На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 
 

Број: 401-382/2015-II 
У Бору, 13.05.2015. године 
                                      

             Председник општине Бор     
                               Живорад Петровић, с.р. 
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140 
На основу чл.44.Закона о лпкалној 

самоуправи(„Службени гласник РС“бр.129/07) и чл.65. став 1. 
тач.10 Статута општине Бор („Службени лист општине 
Бор“бр.7/2008, 3/2013 и 3/2015) и чл. 3. Споразума о сарадњи 
између Владе Републике Србије коју заступа Канцеларија за 
људска и мањинска права и општине Бор у вези са 
ангажовањем локалног координатора за инклузију Рома број: 
90-7/2014-II-01 од 17.06.2014.године, а у оквиру пројеката 
“СКГО Мрежа за ромска питања“ који је део пројекта “Јачање 
улоге локалног ромског координатора у локалним 
самоуправама у Србији“, 
 
 Председник општине Бор донео је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I 

 Именује се Мирјана Жикић, виши сарадник за опште 
послове за делатности јавних установа и послова координатора 
за питања мањина у Одељењу за привреду и друштвене 
делатности Општинске управе Бор  за  с у п е р в и з о р а  на 
пројекту “СКГО Мрежа за ромска питања“ који је део пројекта 
„Јачање улоге локалног ромског координатора у локалним 
самоуправама у Србији“ коју заступа Канцеларија за људска и 
мањинска права и општине Бор у вези са ангажовањем 
локалног координатора за инклузију Рома број: 90-7/2014-II-01 
од 17.06.2014.године. 

II 
 Задатак супервизора јесте надгледање рада локалног 
ромског координатора на територији општине Бор и 
сакупљање и верификовање месечних извештаја локалног 
ромског координатора на територији општине Бор. 

III 
 Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Бор“. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОР 
 

Број: 90-3/2015-II-01 од 19.05.2015.године 
                                                                                                      
                            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОР                                                                                                          
      Живорад Петровић, с.р. 
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