СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ БОР

ГОДИНА: VII

18. ДЕЦЕМБАР
2013. ГОДИНЕ

БРОЈ: 20

ЦЕНА : 80
ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:
4.000 ДИНАРА

прихода и примања индиректних и осталих
корисника буџета из осталих извора у износу од
521.034.266 динара.
Буџетски дефицит финансираће се из неутрошених
средстава из претходне године.
Издаци за отплату главнице и камате
финансираће се из текућих прихода.
Неутрошена средства са стањем на 31.12.2013.
године која се буду утврдила Одлуком о завршном
рачуну буџета општине Бор за 2013. годину распоредиће
се ребалансом буџета за 2014. годину.
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На основу члана 43. Закона о буџетском
систему («Службени гласник РС», број 54/2009, 73/2010,
101/10, 101/11, 93/2012, 62/2013 и 63/2013-испр), члана
32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
РС», број 129/07) и члана 43. Статута општине Бор
(«Службени лист општине Бор», број 7/08 и 3/13),
Скупштина општине Бор на седници одржаној дана
18.12.2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БОР ЗА 2014. ГОДИНУ

Члан 2.
У сталну резерву буџета општине Бор у
2014.години издваја се до 0,1% прихода и примања од
продаје нефинансијске имовине буџета у 2014. години,
односно износ од 1.905.748 динара.

I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Буџет општине Бор за 2014.годину састоји се
од:

Члан 3.
У текућу буџетску резерву општине Бор
планира се износ од 5.000.000 динара.

приохода и примања буџета општине Бор
за 2014.годину, која се састоје од текућих прихода из
класе 7, у износу од 1.905.748.000 динара.
расхода и издатака буџета општине Бор за
2014.годину, који се састоје од текућих расхода из класе
4 и капиталних издатака из класе 5, у износу
1.925.486.000 динара.
буџетског дефицита у износу од 19.738.000
динара.
примања од продаје финансијске
имовине(приватизациони приходи) у износу од 1.000
динара.
издатака за отплату главнице дуга у износу
од 27.300.000 динара.

Члан 4.
У 2014.години расходи за отплату кредита и
камата износе 32.994.000 динара.
Члан 5.
Планирани капитални издаци буџетских
корисника за 2013, 2014. и 2015. годину исказују се у
следећем прегледу:

КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ У ПЕРИОДУ 2014 - 2016

СД
К
0

Табела 3.
Укупно сви пројекти:

Пр
ио
рит
ет

Кон
то
3
ниво

Назив капиталног
пројекта

Година
почетк
а
финанс
ирања
пројек
та

1

2

3

4

1

511

Израда плана генералне
регулације

2014

Годин
а
заврш
етка
финан
сирањ
а
пројек
та
5

2015

549.580.000

Укупна
вредност
пројекта

Извори
прихода

6

16.000,000

01Приходи из
буџета
07Приходи из
буџета РС

208.690.000

175.890.00
0

2014

2015

2016

8

9

10

6.000.000

6.000.000

4.000.000

13.000.000
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3

511

511
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Изградња пута БорСелиште

Rekonstrukcija ulice
3.oktobar

2013

2014

2017

2015
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440,000,000

18.600.000

4

511

Реконструкција
фискултурне сале у ОШ
Станоје Миљковић у
Брестовцу

2013

2015

5.980.000

5

511

Завршетак изградње
система за
водоснабдевање у Луки

2014

2015

5,200,000

511

Наставак изградње
водоводне мреже у Бучју

6

7

8

9

511

511

511

Изградња водоводне
мреже за реон
„Манастириште“ у Злоту

Изградња старобањског
пута

Реконструкција Дома
културе у Горњану

2014

2013

2013

2013

2015

2015

2015

2015

15,000,000

12,000,000

27,000,000

9,800,000

01Приходи из
буџета
07Приходи из
буџета РС
01Приходи из
буџета
07Приходи из
буџета РС
01Приходи из
буџета
07Приходи из
буџета РС
01Приходи из
буџета
07Приходи из
буџета РС
01Приходи из
буџета
07Приходи из
буџета РС
01Приходи из
буџета
07Приходи из
буџета РС
01Приходи из
буџета
07Приходи из
буџета РС
01Приходи из
буџета
07Приходи из
буџета РС

384

45.000.000

30.000.000

30,000,000

100,000,000

100,000,00
0

100,000,000

12.000.000

6.600.000

2.990.000

2.990.000

2,500,000

2,700,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

6.200.000

5.800.000

14,000,000

3,000,000

10,000,000

1.300.000

5,800.000

2.700.00

Члан 6.
Примања и издаци буџета, примања и издаци по основу продаје, односно набавке финансијске
имовине и датих кредита и задуживања и отплате дуга утврђени су у следећим износима, и то:

Економска
класификација
1

7
71
711
714
712+713+716+719
74

Примања
2
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
БУЏЕТА ОПШТИНЕ
I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
Текући приходи
1. Порески приходи
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке
1.2. Порез на добра и услуге
1.3. Остали порески приходи
2. Непорески приходи, од чега:

План
у динарима за
2014.
3

1.905.748.000
1.905.748.000
1.455.179.652
1.099.927.132
175.999.500
179.253.020
223.608.485
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7411
7415
733
8
4
41
42
44
45
47
48+49
46
5
(7+8)-(4+5)

92
91
911
9113+9114
9111+9112+9115+9116+9117+9118+9119
912
62
61
611
6113+6114
6111+6112+6115+6116+6117+6118+6119
612

( III+IV-VI)

БРОЈ 20
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- наплаћене камате
- накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта
3. Трансфери
Капитални приходи-примања од продаје нефинансијске имовине
II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
Текући расходи
1. Расходи за запослене
2. Коришћење услуга и роба
3. Отплата камата
4. Субвенције
5. Издаци за социјалну заштиту
6. Остали расходи
7. Трансфери осталом нивоу власти
Капитални расходи
III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ ( БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I-II)
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
IV Примања од продаје финансијке имовине
V Примања од задуживања
1. Примања од домаћих задуживања
1.1. Задуживање код јавних финансијских институција и пословне банке
1.2. Задуживање код осталих извора
2. Примања од иностраног задуживања
VI Набавка финансијске имовине
VII Отплата главнице
1. Отплата главнице домаћим кредиторима
1.1. Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама и
пословним банкама
1.2. Отплата главнице осталим кредиторима
2. Отплата главнице страним кредиторима

15.000.000
179.314.985
226.959.863
0
1.925.486.000
1.526.158.802
452.011.901
386.901.484
5.694.000
337.350.000
62.571.624
85.768.748
195.861.045
399.327.198
-19.738.000
1.000
0
0
0
0
0
0
27.300.000
27.300.000
27.300.000
0
0
-47.037.000
19.738.000

VIII ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ(III+IV-VI+V-VII)
IX НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ ( IV+V-VI-VII-IX=-III)
В. УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ ( УКУПНИ ФИСКАЛНИ
ДЕФИЦИТ)

-19.737.000

Члан 7.
Примања буџета општине Бор за 2014.годину остварују се по врстама , и то:
Економска
класификација
1
3
3
I
711100
711110
711111
711120
711121
711122
711140
711143
711145
711146
711148
711160
711161
711190

Примања
2
Укупно пренета неутрошена и нераспоређена средства из претходне године
Пренета и нераспоређена средства из претходних година
Уступљени јавни приходи
Порез на доходак грађана
Порез на зараде
Порез на зараде
Порез на приходе од самосталне делатности
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно
оств.приходу
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално
оств.приходу
Порез на приход од имовине(прих.од непокрет., на прих.од пољопр.и шумар. на
земљ.)
Порез на приходе од непокретности
Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари
Порез на приходе од пољопривреде и шумарства
Порез од непокретности
Порез на приходе од осигураних лица
Порез на приходе од осигурања лица
Порез на друге приходе

План
у динарима за 2014.
3
47.037.000
47.037.000
1.365.099.515
1.095.802.632
990.490.000
990.490.000
19.834.000
12.871.000
6.963.000
12.942.107
12.449.000
352.370
5.697
135.040
36.925
36.925
72.499.600
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711191
711193

Порез на остале приходе
Порез на приходе спортиста и спортских стручњака

713310
713311
713420
713421
713423
713424
713610
713611
733150
733151
733152
733154
733250

Порез на наслеђе и поклон
Порез на наслеђе и поклон
Порез на капиталне трансакције(-на пренос апсолутних права)
Порез на пренос апсолутних права на непокретности
Порез на пренос апсолутних права на половним моторним возилима
Порез на пренос апсолутних права на осталим објектима
Порез на акције на име и уделе
Порез на акције на име и уделе
Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина
Текући трансфери од др.нивоа власти у кор.н.општина-доп.ср. из буџ.Републике
Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општна
Текући наменски трансфери
Капитални трансфери од другог нивоа власти у корист нивоа општина
Капитални наменски трансфери у ужем смислу од Републике у корист нивоа
општина
Накнаде за коришћење добара од општег интереса
Накнада за промену намене обрадивог земљишта
Накнада за загађивање животне средине
Накнада од емисија NO2,SO2,прашкастих материја и одложеног отпада
Накнада за коришћење природних добара
Накнада за коришћење минералних сировина
Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта
Средства од давања у закуп пољопривредног земљишта
Накнада за коришћење шума и шумског земљишта
Накнада за воде
Сливна водна накнада од праних лица
Приход од новчаних казни за саобраћајне прекршаје
Приход од новчаних казни за саобраћајне прекршаје
Изворни јавни приходи
Порез на приход од имовине(прих.од непокрет., на прих.од пољопр.и шумар. на
земљ.)
Порез на земљиште
Порез на имовину
Порез на имовину(осим на земљиште,акције и уделе) од физичких лица
Порез на имовину(осим на земљиште,акције и уделе) од правних лица
Комунална такса за коришћење рекламних паноа
Комунална такса за коришћење рекламних паноа
Порези,таксе и накнаде на моторна возила
Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила
Борависна такса
Борависна такса
Општинске накнаде
Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине
Комунална такса на фирму
Комунална такса за истицање фирме на пословном простору
Приходи од камата на средства буџета општине
Приходи од камата на средства буџета општине
Приходи од имовине који припадају имаоцима полиса осигурања
Приходи од имовине који припадају имаоцима полиса осигурања
Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта
Накнада за коришћење простора(јавне и слободне површине) и грађ.земљ.
Накнада за коришћење градског грађевинског земљишта
Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних
организација
Приходи од давања у закуп непокретности које користе
субјекти локалне самоуправе и др.буџ.корисници
Приходи од закупнине за грађ.земљиште у кор.нивоа општина

733251
714540
714543
714547
714549
741510
741511
741520
741522
741526
741560
741569
743320
743324
II
711140
711147
713120
713121
713122
714430
714431
714510
714513
714550
714552
714560
714562
716110
716111
741150
741151
741400
741411
741530
741531
741534
742150
742152
742153

386
72.162.000
337.600
1.436.910
1.436.910
32.996.610
22.871.000
10.123.500
2.110
10.000
10.000
226.958.863
226.956.863
1.000
1.000
1.000
1.000
111.500
10.500
1.000
100.000
2.000.000
2.000.000
530.000
80.000
450.000
52.000
52.000
5.200.000
5.200.000
540.648.485
4.114.500
4.114.500
92.059.500
34.079.500
57.980.000
100.000
100.000
25.572.500
25.572.500
2.215.500
2.215.500
148.000.000
148.000.000
52.750.000
52.750.000
15.000.000
15.000.000
80.000
80.000
177.314.985
2.110.000
175.204.985
7.912.500
4.747.500
3.165.000
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742250
742251
742253
742350
742351
743350
743351
711180
711181
711184
744150
744151
745150
745151
745152
772110
772114
III
911451
911551
921951
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Таксе у корист нивоа општина
Општинске административне таксе
Накнада за уређивање грађевинског земљишта
Приходи од обављања делатности општинских органа управе
Приходи од обављања делатности општинских органа управе
Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина
Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку
Самодопринос уведен за територију општине
Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне
заједнице
Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу
Текући добр.трансфери од физич.и правних лица у корист нив.општина
Текући добр.трансфери од физич.и правних лица у корист нив.општина
Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина
Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина
Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа општина
Меморандумске ставке за рефундацију расхода
Меморандумске ставке за рефундацију расхода
Примања од задуживања и продаје финансијске имовине
Примања од задуживања код посл.банака у земљи у корист нивоа општина
Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи у корист нивоа општине
Приходи од продаје капитала у корист нивоа општина
УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (7+9):
УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ( 7+9+3):
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИНДИРЕКТНИХ И ОСТАЛИХ КОРИСНИКА
БУЏЕТА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
У К У П Н О:
(3+7+9+СРЕДСТВА ИНДИРЕКТНИХ И ОСТАЛИХ КОРИСНИКА)

6.541.000
1.266.000
5.275.000
3.059.500
3.059.500
483.000
483.000
10.000
10.000
0
100.000
100.000
4.535.500
3.692.500
843.000
800.000
800.000
1.000
0
0
1.000
1.905.749.000
1.952.786.000
521.034.266
2.473.820.266

Члан 8.
Средства буџета по основним наменама, из одговарајућих извора, утврђени су на следећи начин:
Економ.
класифика.
1
410
411
412
413
414
415
416
417
420
421
4211
422
423
4239
424
425
426
440
441
444
450
451
454
460

Издаци
2
Расходи за запослене
Плате, накнаде и додаци за запослене
Социјални доприноси ( на терет послодавца)
Накнаде у натури (превоз радника)
Социјална давања запосленима-отпремнине и помоћи
Накнаде за превоз на посао и са посла
Награде и други посебни расходи
Додатак изабраним лицима
Коришћење роба и услуга
Стални трошкови
Услуге платног промета
Трошкови за пословна путовања
Опште услуге по уговору
Услуге по повереним комуналним пословима
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјали
Отплата камата
Отплата домаћих камата
Пратећи трошкови задуживања
Субвенције
Субвенције нефинансијским предузећима и орг.
Субвенције приватним предузећима
Трансфери осталим нивоима власти и орг.цоциј.осигурања

Средстава
буџета
општине
3
452.011.901
352.180.453
62.484.520
177.000
16.411.081
8.745.310
9.813.537
2.200.000
386.901.484
98.860.673
2.985.650
3.603.356
72.503.352
88.000.000
27.357.500
65.819.830
27.771.123
5.694.000
5.000.000
694.000
337.350.000
214.350.000
123.000.000
195.861.045

Дред.из
додатних
прих.орг. и
уст.
4
6.747.876
609.903
112.060
1.000
5.980.000
44.913
0
0
123.787.490
13.399.000
0
1.091.900
10.600.750
0
6.211.400
57.758.600
34.725.840
0
0
0
0
0
0
20.000.000

Укупна
средства
5
458.759.777
352.790.356
62.596.580
178.000
22.391.081
8.790.223
9.813.537
2.200.000
510.688.974
112.259.673
2.985.650
4.695.256
83.104.102
88.000.000
33.568.900
123.578.430
62.496.963
5.694.000
5.000.000
694.000
337.350.000
214.350.000
123.000.000
215.861.045
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4727
4729
480
481
482
483
485
484
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513
515
520
523
540
541
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611
499000
499110
499120
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Трансфери осталим нивоима власти-школе, МЗ, цос.зашт.
Остале дотације
Социјална заштита из буџета
Накнаде из буџета за децу и породицу
(помоћ за новорођену децу, поклони за
прваке, вантелесна оплодња и остало)
Студентске награде и стипендије и друга давања
у науци, култури и образовању, превоз и смештај ученика
Накнаде за социјалну заштиту
Остали издаци
Дотације непрофитним организ.
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа
власти другом
Новчане казне и пенали по решењима судова и суд.тела
Накнада за одузето грађевинско земљиште
Накнада штете настале услед елементар.непогода
Основна средства
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остале некретнине и опрема
Остала основна средства
Залихе
Робе залихе за даљу продају
Земљиште
Земљиште
Отплата главнице
Отплата главнице домаћим кредиторима
Средства резерви
Стална резерва
Текућа резерва
УКУПНО БУЏЕТ

БРОЈ 20
190.836.189
5.024.856
62.571.624

388
20.000.000
0
6.180.000

43.000.000

210.836.189
5.024.856
68.751.624

43.000.000

5.147.624
14.424.000
78.863.000
60.600.000

0
6.180.000
1.845.000
0

5.147.624
20.604.000
80.708.000
60.600.000

1.143.000
14.919.000
2.200.000
1.000
395.827.198
369.018.200
24.325.998
1.000
2.482.000
0
0
3.500.000
3.500.000
27.300.000
27.300.000
6.905.748
1.905.748
5.000.000
1.952.786.000

1.620.000
210.000
15.000
0
356.182.900
339.500.500
16.087.400
0
595.000
6.291.000
6.291.000
0
0
0
0
0
0
0
521.034.266

2.763.000
15.129.000
2.215.000
1.000
752.010.098
708.518.700
40.413.398
1.000
3.077.000
6.291.000
6.291.000
3.500.000
3.500.000
27.300.000
27.300.000
6.905.748
1.905.748
5.000.000
2.473.820.266

II ПОСЕБАН ДЕО
Члан 9.
Средства буџета у износу од 1.952.786.000 динара и средства од изворних активности
буџетских корисника у износу од 521.034.266 динара распоређују се буџетским корисницима
на следећи начин:

Раз
део
1

Глав
а

Broj

2

поз.
3

Ekon
.
клас
иф.
4

1

1
2
3
4

411
412
414
415

5

416

6
7
8
9
10

417
421
422
423
425

Корисници буџетских средстава и
функционална класификација
5
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
Функција 110-Извршни и законодавни
органи,
фискални и спољни послови
Плате, накнаде и додаци за запослене
Социјални доприноси (на терет послодавца)
Социјална давања запосленима-Накнаде
Накнаде за превоз на посао и са посла
Нагр. и остали пос.расходи-накнаде одборн.и
чл.ком.
Додатак изабраним лицима-заменик председника
СО
Стални трошкови
Трошкови за пословна путовања
Опште услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање

Средст.
буџета
општ.
6

Средства из
осталих
прих.орг. и
уст.
7

Укупна
средства
8

2.693.770
480.095
10.000
40.000

2.693.770
480.095
10.000
40.000

1.887.000

1.887.000

250.000
157.500
120.000
500.000
22.000

250.000
157.500
120.000
500.000
22.000
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11

426

12
13
14

481
483
512

01
2
2.1.
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

411
412
414
415
416
421
422
423
424
425
426
444
482

28

483

29
30

484
485
4991
10
4991
20
511
512
541

31
32
33
34
35

36
37

454
451

38

451

39
40
41
42

481
511
512
513

43
44
45
46

423
424
425
512

Материјали
Дотације-средства за финанс.политичких
странака
Новчане казне и пенали по реш.судова и с.т.
Машине и опрема
Укупно за функцију 110
Извори финансирања за раздео 1:
Приходи из буџета
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Функција 110-Извршни и законодавни
органи,
фискални и спољни послови
Плате, накнаде и додаци за запослене
Социјални доприноси (на терет послодавца)
Социјална давања запосленима-Накнаде
Накнаде за превоз на посао и са посла
Нагр. и остали пос.расходи
Стални трошкови (КЗМ-70.000)
Трошкови за пословна путовања
Опште услуге по уговору (КЗМ-980.000)
Специјализоване услуге (КЗМ-300.000)
Текуће поправке и одржавање (КЗМ-85.000)
Материјали
Пратећи трошкови задуживања
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте
од једног нивоа власти другом
Новчане казне и пенали по реш.судова и с.т.
Накнада штете настале услед
елементар.непогода
Накнада штета за штету од стране органа власти
Стална резерва
Текућа резерва
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема (КЗМ-50.000)
Земљиште
Укупно за функцију 110
Функција 490-Економски послови
некласификовани
на другом месту
Субвнције јавном линијском саобраћају и ђачки
превоз и субвенције другим приватним
предузећима
Субвнције јавним предузећима
Субвенције -средс.за подстицај развоја
пољопривреде
и др.делатности - БИЦ
Дотације -средс.за подстицај развоја туризма
Зграде и грађевински објекти
Mашине и опрема
Набавка остале опреме
Укупно за функцију 490
Функција 360-Јавни ред и безбедност
некласификовани
на другом месту
Опште услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање -саобраћај
Машине и опрема-саобраћај
Укупно за функцију 360
Функција 700-Здравство

БРОЈ 20

389

105.000

105.000

2.600.000
1.000
1.000
8.867.365

0

2.600.000
1.000
1.000
8.867.365

8.867.365
8.867.365

0
0

8.867.365
8.867.365

7.349.331
1.315.531
190.000
129.070
1.000
1.375.000
680.000
9.500.000
1.570.000
1.342.000
6.258.000
30.000

7.349.331
1.315.531
190.000
129.070
1.000
1.375.000
680.000
9.500.000
1.570.000
1.342.000
6.258.000
30.000

600.000
10.000.000

600.000
10.000.000

1.000
1.000.000

1.000
1.000.000

1.905.748

1.905.748

5.000.000
1.000
150.000
3.500.000
51.897.680

5.000.000
1.000
150.000
3.500.000
51.897.680

0

116.000.000
50.000.000

116.000.000
50.000.000

4.000.000
700.000
1.000
1.000
1.000
170.703.000

0

4.000.000
700.000
1.000
1.000
1.000
170.703.000

0

700.000
1.100.000
825.000
8.375.000
11.000.000

700.000
1.100.000
825.000
8.375.000
11.000.000
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463

463

423

423

4727

52

472

53

472

54

472

55

472

56
57
58

441
444
611

2.2.
59

4239

60

4239

61

4239

62

4239

2.3.
64
65
66
67
68

411
412
414
415
416

Трансфери осталим нивоима власти-апотеке
Укупно за функцију 700
Функција 740-Јавне здравствене услуге
Дом здравља
Трансфери осталим нивоима власти
Укупно за функцију 740
Функција 912-Основно образовање
Услуге превоза ученика основних школа ван
територије
општине и смештај у специјалне школе са
интернатом
Укупно за функцију 912:
Функција 920-Средње образовање
Услуге превоза и и смештаја ученика средњих
школа
у специјалне школе са интернатом
Укупно за функцију 920:
Функција 090-Социјална заштита
некласификована на другом месту
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Давања у науци, култури и образовању и спорту
Укупно за функцију 090
Функција 090-Социјална заштита
некласификована на другом месту
Услуге социјалне заштите
Услуга дневног боравка
Накнада за социјалну заштиту
Услуга помоћ и нега у кући за стара лица
Накнада за социјалну заштиту
Услуга Прелазна кућа
Накнада за социјалну заштиту
Услуга Клуб за стара лица
Накнада за социјалну заштиту
Укупно за функцију 090
Функција 170-Трансакције везане за
задуживање
Отплата домаћих камата
Пратећи трошкови задуживања
Отплата главнице домаћим кредиторима
Укупно за функцију 170
ЈKП 3 ОКТОБАР-поверени послови
Функција 620-Развој заједнице
Услуге одржавања чистоће у граду и насељима
у општини Бор
Услуге уређења и одржавања паркова, зелених и
рекреационих површина
Услуге зимског одржавања улица и тротоара,
пешачких стаза и паркинг простора,
Програм мера заштите животиња(паса и мачака
луталица)
Укупно за функцију 620:
Укупно за главу 2.2.:
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Функција 110-Извршни и законодавни
органи,
фискални и спољни послови
Плате, накнаде и додаци за запослене
Социјални доприноси (на терет послодавца)
Социјална давања запосленима-Накнаде
Накнаде за превоз на посао и са посла
Нагр. и остали пос.расходи

БРОЈ 20

390

500.000
500.000

0

500.000
500.000

3.000.000
3.000.000

0

3.000.000
3.000.000

1.500.000
1.500.000

0

1.500.000
1.500.000

1.000.000
1.000.000

0

1.000.000
1.000.000

2.300.000
2.300.000

0

2.300.000
2.300.000

10.000.000

10.000.000

3.330.000

3.330.000

659.000

659.000

150.000
14.139.000

2.000.000
300.000
13.000.000
15.300.000

0

150.000
14.139.000

0

2.000.000
300.000
13.000.000
15.300.000

45.000.000

45.000.000

23.000.000

23.000.000

13.000.000

13.000.000

7.000.000
88.000.000
88.000.000

1.367.790
244.834
10.000
33.000
1.000

0
0

7.000.000
88.000.000
88.000.000

1.367.790
244.834
10.000
33.000
1.000
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417
421
422

01
13
3
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

411
412
414
415
416
421
422
423
425
426
482

83

512

01
4
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

411
412
413
414
415
416
421
4211
422
423
424
425
426
444
465
482

100
101
102
103

483
511
512
515

01
4.1.

Додатак изабраним лицима-општинско веће
Стални трошкови
Трошкови за пословна путовања
Укупно за функцију 110

БРОЈ 20

391

1.950.000
200.000
100.000
3.906.624

0

1.950.000
200.000
100.000
3.906.624

Укупно за раздео 2:

363.246.304

0

363.246.304

Извори финансирања за раздео 2:

363.246.304

0

363.246.304

Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
ОПШТИНСКО ЈАВНО
ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Функција 330-Судови
Плате, накнаде и додаци за запослене
Социјални доприноси (на терет послодавца)
Социјална давања запосленима-Накнаде
Накнаде за превоз на посао и са посла
Награде и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови за пословна путовања
Опште услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјали
Порези, обавез.таксе и казне наметнуте
од једног нивоа власти другом
Машине и опрема
Укупно за функцију 330

355.377.345

0

355.377.345

7.868.959

0

7.868.959

2.995.658
536.223
150.000
50.000
1.000
249.800
140.000
170.000
25.000
269.000

2.995.658
536.223
150.000
50.000
1.000
249.800
140.000
170.000
25.000
269.000

2.000
70.000
4.658.681

0

2.000
70.000
4.658.681

Укупно за раздео 3:

4.658.681

0

4.658.681

Извори финансирања за раздео 3:

4.658.681

0

4.658.681

Приходи из буџета

4.658.681

0

4.658.681

ОПШТИНСКА УПРАВА БОР
Функција 130-Опште јавне услуге
Плате, накнаде и додаци за запослене
Социјални доприноси (на терет послодавца)
Накнаде у натури(за јавни превоз)
Отпремнине и др.социјална давања запосленима
Накнаде за превоз на посао и са посла
Награде и други посебни расходи
Стални трошкови
Услуге платног промета
Трошкови за пословна путовања
Опште услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјали (КЗМ-50.000)
Пратећи трошкови задуживања
Остале дотације
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте
од једног нивоа власти другом
Новчане казне и пенали по реш.судова и с.т.
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Укупно за функцију 130

120.358.500
20.966.277
177.000
13.692.793
2.961.000
2.226.250
13.031.000
2.985.650
799.000
4.663.000
2.340.000
3.672.500
5.435.000
60.000
1.442.448

120.358.500
20.966.277
177.000
13.692.793
2.961.000
2.226.250
13.031.000
2.985.650
799.000
4.663.000
2.340.000
3.672.500
5.435.000
60.000
1.442.448

205.000
50.000
6.000.000
2.354.000
1.000
203.420.418

0

205.000
50.000
6.000.000
2.354.000
1.000
203.420.418

Извори финансирања за раздео 4:

203.420.418

0

203.420.418

Приходи из буџета

203.420.418

0

203.420.418

УСТАНОВЕ У ДЕЛАТНОСТИ КУЛТУРЕ
Функција 820-Услуге културе
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104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
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411
412
414
415
416
421
422
423
424
425
426
465
482
483
511
512
515
523

БРОЈ 20

392

Плате, накнаде и додаци за запослене
Социјални доприноси (на терет послодавца)
Социјална давања запосленима-Накнаде
Накнаде за превоз на посао и са посла
Награде и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови за пословна путовања
Опште услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјали
Остале дотације
Порези,обав.таксе и казне нам.од др.нив.
Новчане казне и пенали по реш.судова и с.т.
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остала основна средства
Залихе робе за даљу продају
Укупно за функцију 820:
Укупно за главу 4.1.:

41.088.709
7.373.205
948.288
784.800
423.278
7.454.703
855.756
8.846.000
9.017.500
4.360.960
2.253.892
875.000
80.000
32.000
1.422.000
1.444.927
2.480.000
0
89.741.018
89.741.018

89.022
16.000
90.000
3.913
0
401.000
110.000
1.595.000
2.565.000
720.000
1.287.000
80.000
30.000
0
2.156.400
95.000
101.000
9.339.335
9.339.335

41.177.731
7.389.205
1.038.288
788.713
423.278
7.855.703
965.756
10.441.000
11.582.500
5.080.960
3.540.892
875.000
160.000
62.000
1.422.000
3.601.327
2.575.000
101.000
99.080.353
99.080.353

9.339.335

99.080.353

Извори финансирања за главу 4.1.:

89.741.018

01

Приходи из буџета

89.579.914

04

Сопствени приходи

07

Трансфери од другог нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и
правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година

08
13
4.2.

89.579.914
3.734.000

3.734.000

605.335

605.335

5.000.000

5.000.000

161.104

0

161.104

108.330.444
19.318.246
1.000.000
2.100.000
1.008.120
6.426.000

520.881
96.060
3.190.000
1.000

108.851.325
19.414.306
4.190.000
2.101.000
1.008.120
15.841.000
450.000
1.678.000
1.718.000
5.850.000
26.737.059
1.140.000

0

ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ

122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

411
412
414
415
416
421
422
423
424
425
426
465

134
135
136
137

472
482
483
485

138
139
140
141

511
512
515
523

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "БАМБИ"
Функција 040-Породица и деца
Плате, накнаде и додаци за запослене
Социјални доприноси (на терет послодавца)
Социјална давања запосленима-Накнаде
Накнаде за превоз на посао и са посла
Награде и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови за пословна путовања
Опште услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјали
Остале дотације
Накнаде за социјалну заштиту из буџета(треће
дете) и бесплатне и регресиране ужине за предш.
pрограм
Порези,обав.таксе и казне нам.од др.нив.
Новчане казне и пенали по реш.судова и с.т.
Накнада штета за штету од стране органа власти

600.000
2.200.000

9.415.000
450.000
1.078.000
1.718.000
3.650.000
26.737.059

1.140.000

2.847.624
1.000

1.000.000
50.000
15.000

2.847.624
1.000.000
51.000
15.000
9.880.000
6.995.000
300.000
800.000
210.867.434
210.867.434
210.867.434

Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остала основна средства
Залихе робе за даљу продају
Укупно за функцију 040:
Укупно за главу 4.2.:

155.851.434
155.851.434

5.995.000
300.000
800.000
55.016.000
55.016.000

Извори финансирања за главу 4.2.:

155.851.434

55.016.000

01

Приходи из буџета

155.851.434

04

Сопствени приходи

9.880.000
1.000.000

155.851.434
40.056.000

40.056.000
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06

Донације од међународних организација

07
08

Трансфери од другог нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и
правних лица

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

4.3.

4.4.

БРОЈ 20

393
1.500.000

1.500.000

12.260.000

12.260.000

400.000

400.000

800.000

800.000

КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ-

142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

411
412
414
415
416
421
422
423
424
425
426
444
465
482

156
157

483
512

158

511

159

421

160

423

161

511

162

425

163

511

164

425

165

485

166

511

ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ БОРА"
Функција 620-Развој заједнице
Редовна делатност
Плате, накнаде и додаци за запослене
Социјални доприноси (на терет послодавца)
Социјална давања запосленима-Накнаде
Накнаде за превоз на посао и са посла
Награде и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови за пословна путовања
Опште услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјали
Пратећи трошкови задуживања-kaмате
Остале дотације
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте
од једног нивоа власти другом
Новчане казне и пенали по реш.судова и с.т.
Машине и опрема
Градско грађевинско земљиште-уређење
Зграде и грађевински објекти-Уређивање
грађевинског земљишта уређење локација
Капитално и текуће одржавање зграда и
објеката у Општини Бор
Трошкови јавне расвете-електрична енергија
и трошкови воде на јавним чесмама
Услуге одржавања (хориз. и верт. сигн.,
атмосф.сигн.,зимског и лет.одржав.путева,со,
нов.декор.града)
Зграде и грађевински објекти-путне мреже
општине
Текуће поправке и одржавање путне мреже
општине,
Зграде и грађевински објекти-осталих
комуналних обј.
Текуће поправке и одржавање осталих
комунал.обј.
Накнада штете по основу непл.гр.грађ.земљишта
и др.
Зграде и грађевински објекти-Услуге
пројектовања и израде планова
Укупно за функцију 620:
Укупно за главу 4.3.:

21.577.179
3.844.668
190.000
609.440
164.889
2.332.092
170.000
1.931.570
4.565.000
207.000
645.000
50.000
367.408
175.000
4.700.000
400.000

870.000

0
0
0

0

0
0
0

21.577.179
3.844.668
1.060.000
609.440
164.889
2.332.092
170.000
1.931.570
4.565.000
207.000
645.000
50.000
367.408
175.000
4.700.000
400.000

4.500.000

4.500.000

30.400.000

30.400.000

28.500.000

28.500.000

168.100.000

168.100.000

12.000.000

12.000.000

48.000.000

48.000.000

13.000.000

13.000.000

1.200.000

1.200.000

5.000.000
352.629.246
352.629.246

870.000
870.000

5.000.000
353.499.246
353.499.246

870.000

353.499.246

Извори финансирања за главу 4.3.:

352.629.246

01

Приходи из буџета

352.629.246

04

Сопствени приходи

07

Трансфери од другог нивоа власти

10

0

13

Примања од домаћих задуживања
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година

14

Неутрошена средства од приватизације

0

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ-све

352.629.246
0
870.000

870.000

0
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167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
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8.747.578
745.282
116.000
4.250.370
1.922.867
4.000
20.000
15.000
28.900.000
2.269.471
46.990.568
46.990.568

40.000
0
317.500.000
5.325.000
382.214.600
382.214.600

9.420.578
1.891.282
1.496.000
56.578.970
5.744.867
4.000
60.000
15.000
346.400.000
7.594.471
429.205.168
429.205.168

Извори финансирања за главу 4.4.:

46.990.568

382.214.600

429.205.168

01

Приходи из буџета

44.210.141

04

Сопствени приходи

07

Трансфери од другог нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и
правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
Функција 473-Туризам
Плате, накнаде и додаци за запослене
Социјални доприноси (на терет послодавца)
Социјална давања запосленима-Накнаде
Накнаде за превоз на посао и са посла
Награде и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови за пословна путовања
Опште услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјали
Порези,обав.таксе и казне нам.од др.нив.
Новчане казне и пенали по реш.судова и с.т.
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остала основна средства
Залихе робе за даљу продају
Укупно за функцију 473:
Укупно за главу 4.5.:

421
423
424
425
426
444
482
483
511
512

13
4.5.
411
412
414
415
416
421
422
423
424
425
426
482
483
511
512
515
523

2.780.427

3.381.874
605.358
20.000
100.000
1.000
610.000
250.000
1.880.000
447.000
90.000
250.000
60.000
20.000
1.000
50.000

22.735.000

22.735.000

359.479.600

359.479.600

0

2.780.427

5.840.000

13.606.232

7.766.232
7.766.232

04

Сопствени приходи

06

Донације од међународних организација

07

Трансфери од другог нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и
правних лица

411
412
413
414
415
416

0

7.766.232
7.766.232

Приходи из буџета

4.6.

44.210.141
0

1.050.000
130.000
1.630.000
180.000
160.000
260.000
40.000
30.000
0
850.000
200.000
390.000
5.840.000
5.840.000

Извори финансирања за главу 4.5.:

УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР БОР
функција 810-Услуге рекреације и спорта
Плате, накнаде и додаци за запослене
Социјални доприноси (на терет послодавца)
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима-Накнаде
Накнаде за превоз на посао и са посла
Награде и остали посебни расходи

673.000
1.146.000
1.380.000
52.328.600
3.822.000

3.381.874
605.358
900.000
140.000
1.000
1.660.000
380.000
3.510.000
627.000
250.000
510.000
100.000
50.000
1.000
900.000
200.000
390.000
13.606.232
13.606.232

01

08

194
195
196
197
198
199

394

Функција 160-Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту
Стални трошкови
Опште услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјали
Пратећи трошкови задуживања-kaмате
Порези, обавезне таксе и казне нам.
Новчане казне и пенали по решењу судова и с.т.
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Укупно за функцију 160:
Укупно за главу 4.4.:

08

177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193

БРОЈ 20

880.000
40.000

7.766.232
3.740.000

0

0

0
800.000

800.000

1.300.000

1.300.000

1.000
950.000

43.037.198
7.800.083
1.000
1.150.000
1.938.000
600.000

43.037.198
7.800.083
200.000
1.938.000
600.000

3.740.000
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200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
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421
422
423
424
425
426
465
481
482
483
511
512
515
523

27.647.000
110.000
320.000
1.300.000
2.800.000
2.100.000
1.200.000
5.000.000

5.000.000

29.007.000
390.000
1.430.000
1.650.000
3.700.000
4.675.000
1.200.000
5.000.000
250.000
200.000
1.100.000
4.550.000
1.000
5.000.000

Укупно за функцију 810:
Укупно за главу 4.6.:

98.003.281
98.003.281

14.676.000
14.676.000

112.679.281
112.679.281

14.676.000

112.679.281

100.000
900.000
2.950.000
1.000

Извори финансирања за главу 4.6.:

98.003.281

Приходи из буџета

97.928.568

04

Сопствени приходи
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Функција 560-Заштита животне средине
некласификована на другом месту
Трошкови службених путовања
Опште услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјали
Субвенције јавним нефинансијским предузећима
и организацијама
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Укупно за функцију 560:

4,7

214
215
216
217
218

422
423
424
425
426

219
220
221

451
511
512

300.000
10.500.000
6.000.000
21.000.000
8.000.000

36.200.000
96.000.000
5.000.000
183.000.000

0

36.200.000
96.000.000
5.000.000
183.000.000

Укупно за главу 4.7.:

183.000.000

0

183.000.000

0

183.000.000

148.493.000

04

Сопствени приходи
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ
ПОЉОПРИВРЕДЕ
Функција 421-Пољопривреда
Специјализоване услуге-реализација Програма
заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта, стрелци,
Субвенције јавним неинансијским предузећима и
организацијама(осемењавање говеда, опрема за
наводњавање, сертиф.орг.производње, набавка
приплод.оваца и коза и подизање воћних
заасада)
Дотације осталим непрофитним
институцијама(манифестације и оснивање
удружења у пољопривреди)
Укупно за функцију 421:

451

224

481

14.676.000

300.000
10.500.000
6.000.000
21.000.000
8.000.000

183.000.000

223

97.928.568

74.713

Приходи из буџета

424

250.000
100.000
200.000
1.600.000

74.713

Извори финансирања за главу 4.7.:

4.8.

1.360.000
280.000
1.110.000
350.000
900.000
2.575.000

14.676.000

01

13

395

Стални трошкови
Трошкови за пословна путовања
Опште услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјали
Остале дотације
Дотације за Народну кухињу
Порези,обав.таксе и казне нам.од др.нив.
Новчане казне и пенали по реш.судова и с.т.
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остала основна средства
Залихе робе за даљу продају

01

13

222

БРОЈ 20

148.493.000
0

0

34.507.000

34.507.000

900.000

900.000

6.650.000

6.650.000

450.000
8.000.000

0

450.000
8.000.000

Укупно за главу 4.8.:

8.000.000

0

8.000.000

Извори финансирања за главу 4.8.:

8.000.000

0

8.000.000

01

Приходи из буџета

6.355.000

04

Сопствени приходи

6.355.000
0

0
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13
4.9.

225

454

1.645.000

1.645.000

7.000.000
7.000.000

0

7.000.000
7.000.000

Укупно за главу 4.9.:

7.000.000

0

7.000.000

0

7.000.000

Извори финансирања за главу 4.9.:

7.000.000

Приходи из буџета

7.000.000

04

Сопствени приходи

7.000.000
0

0

43.000.000
43.000.000

0

43.000.000
43.000.000

Укупно за главу 4.10.:

43.000.000

0

43.000.000

Извори финансирања за главу 4.10.:

43.000.000

0

43.000.000

01

Приходи из буџета

43.000.000

04

Сопствени приходи

4723

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПОПУЛАЦИОНУ
ПОЛИТИКУ
Функција 040-Породица и деца
Накнаде из буџета за децу и породицу
(помоћ за новорођену децу, поклони за
прваке, вантелесна оплодња, једнократне помићи
породиљама и помоћ незапосл.пород и остало)
Укупно за функцију 040:

Укупно за раздео 4.
Извори финансирања за раздео 4.:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

06

Донације од међународних организација

07
08

Трансфери од другог нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и
правних лица

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

10

Примања од домаћих задуживања
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година

13
14
5

227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240

396

01
4.10.

226

Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА
Функција 050-Незапосленост
Субвенције приватним предузетницима-средства
за финансирање активне
политике запошљавања
Укупно за функцију 050:

БРОЈ 20

463
za
414
415
416
421
422
423
424
425
426
4727
482
483
511
512

Неутрошена средства од приватизације
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Функција 912-Основно образовање
Трансфери осталим нивоима власти
Социјална давања запосленима-Накнаде
Накнаде за превоз на посао и са посла
Награде и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови за пословна путовања
Опште услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјали
Услуге регресиране исхране ученика ОШ
Порези,обав.таксе и казне нам.од др.нив.
Новчане казне и пенали по реш.судова и с.т.
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Укупно за функцију 912:

1.195.402.19
7
1.195.402.19
7
1.156.233.95
3

0

43.000.000
0

0

467.955.935

1.663.358.132

467.955.935

1.663.358.132
1.156.233.953

62.206.000

62.206.000

1.500.000

1.500.000

37.270.335

37.270.335

366.179.600

366.179.600

800.000

800.000

0
39.168.244

0
0

39.168.244

0

0

1.600.000
1.500.000
3.334.000
59.900.000
2.700.000
2.560.000
880.000
6.297.000
4.040.000
1.800.000
300.000
300.000
29.353.000
2.100.000
116.664.000

1.600.000
1.500.000
3.334.000
59.900.000
2.700.000
2.560.000
880.000
6.297.000
4.040.000
1.800.000
300.000
300.000
29.353.000
2.100.000
116.664.000

0
0
0
0
0
0

0
0
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01
6

241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252

463
za
414
415
416
421
422
423
424
425
426
483
511
512

01
7

БРОЈ 20

397

Укупно за раздео 5:

116.664.000

0

116.664.000

Извори финансирања за раздео 5:

116.664.000

0

116.664.000

Приходи из буџета
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
Функција 920-Средње образовање

116.664.000

0

116.664.000

Трансфери осталим нивоима власти
Социјална давања запосленима-Накнаде
Накнаде за превоз на посао и са посла
Награде и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови за пословна путовања
Опште услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјали
Новчане казне и пенали по реш.судова и с.т.
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Укупно за функцију 920:
Укупно за раздео 6:

400.000
1.000.000
983.000
32.800.000
1.500.000
1.430.000
190.000
6.550.000
1.950.000
100.000
6.000.000
800.000
53.703.000
53.703.000

Извори финансирања за раздео 6:
Приходи из буџета

0
0
0

400.000
1.000.000
983.000
32.800.000
1.500.000
1.430.000
190.000
6.550.000
1.950.000
100.000
6.000.000
800.000
53.703.000
53.703.000

53.703.000

0

53.703.000

53.703.000

0

53.703.000

0
0
0
0
0
0

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ТАЛЕНТЕ- БОР
Функција 980-Oбразовање некласификовано
на другом месту

253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263

463
za
411
412
414
415
416
421
422
423
425
426
512

01
8

264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275

463
za
411
412
414
415
416
421
422
423
425
426
4729
482

Трансфери осталим нивоима власти
Плате, накнаде и додаци за запослене
Социјални доприноси (на терет послодавца)
Социјална давања запосленима-Накнаде
Накнаде за превоз на посао и са посла
Награде и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови за пословна путовања
Опште услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјали
Машине и опрема
Укупно за функцију 980:
Укупно за раздео 7:

885.000
144.100
1.000
16.500
1.000
60.000
100.000
449.000
50.000
120.000
100.000
1.926.600
1.926.600

Извори финансирања за раздео 7:
Приходи из буџета
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА-ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД
Функција 070-Социјална помоћ угроженом
становништву
Трансфери осталим нивоима власти
Плате, накнаде и додаци за запослене
Социјални доприноси (на терет послодавца)
Социјална давања запосленима-Накнаде
Накнаде за превоз на посао и са посла
Награде и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови за пословна путовања
Опште услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјали
Једнократне помоћи соц.угроженом станов
Порези,обав.таксе и казне нам.од др.нив.

0
0
0
0

885.000
144.100
1.000
16.500
1.000
60.000
100.000
449.000
50.000
120.000
100.000
1.926.600
1.926.600

1.926.600

0

1.926.600

1.926.600

0

1.926.600

3.550.000
640.000
150.000
200.000
145.500
750.000
10.000
25.000
560.000
100.000
5.000.000
30.000

0

3.550.000
640.000
150.000
200.000
145.500
750.000
10.000
25.000
560.000
100.000
5.000.000
30.000
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483
512

01
9

278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288

463
za
411
412
414
415
416
421
422
423
425
426
512

01
10

289

481

01
11

290

451

01
12
291

451

01
13
292

451

БРОЈ 20

398

Новчане казне и пенали по реш.судова и с.т.
Машине и опрема
Укупно за функцију 070:
Укупно за раздео 8

50.000
1.000
11.211.500
11.211.500

0
0

50.000
1.000
11.211.500
11.211.500

Извори финансирања за раздео 8:

11.211.500

0

11.211.500

Приходи из буџета
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ НЕГОТИН-За
Одељење у Бору
Функција 820-Услуге културе

11.211.500

0

11.211.500

Трансфери осталим нивоима власти
Плате, накнаде и додаци за запослене
Социјални доприноси (на терет послодавца)
Отпремнине и социјална давања запосленима
Накнаде за превоз на посао и са посла
Награде и остали посебни расходи
Стални расходи
Трошкови за пословна путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјали
Машине и опрема
Укупно за функцију 820:
Укупно за раздео 9

2.749.849
492.240
1.000
73.000
100.000
150.000
10.000
25.000
70.000
60.000
100.000
3.831.089
3.831.089

0
0

2.749.849
492.240
1.000
73.000
100.000
150.000
10.000
25.000
70.000
60.000
100.000
3.831.089
3.831.089

Извори финансирања за раздео 9:

3.831.089

0

3.831.089

Приходи из буџета
ФИЗИЧКА КУЛТУРА
СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ -ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ
СПОРТСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА И
МАСОВНИ СПОРТ
Функција 810-Услуге рекреације и спорта
Дотације спортским и омладинским
организацијама за
реализацију спортских манифестација и масовни
спорт
Укупно за функцију 810:
Укупно за раздео 10

3.831.089

0

3.831.089

36.000.000
36.000.000
36.000.000

0
0

36.000.000
36.000.000
36.000.000

Извори финансирања за раздео 10:

36.000.000

0

36.000.000

Приходи из буџета
ЈП"ШРИФ"
Функција 830-Услуге емитовања и
издаваштва
Субвенције јавним нефин.предуз.и орг.
Укупно за функцију 830:
Укупно за раздео 11

36.000.000

0

36.000.000

40.000.000
40.000.000
40.000.000

0
0

40.000.000
40.000.000
40.000.000

Извори финансирања за раздео 11:

40.000.000

0

40.000.000

Приходи из буџета
ЈП"ЗОО ВРТ"
Функција 540-Заштита животињског света
Субвенције јавним нефин.предуз.и орг.
Укупно за функцију 540:
Укупно за раздео 12

40.000.000

0

40.000.000

33.000.000
33.000.000
33.000.000

0
0

33.000.000
33.000.000
33.000.000

Извори финансирања за раздео 12:

33.000.000

0

33.000.000

Приходи из буџета
ЈП" БОРСКИ ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР"
Функција 473-Туризам
Субвенције јавним нефин.предуз.и орг.
Укупно за функцију 473:
Укупно за раздео 13

33.000.000

0

33.000.000

20.000.000
20.000.000
20.000.000

0
0

20.000.000
20.000.000
20.000.000

18. децембар 2013.

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“

01
14
293

451

01
15

294

481

295
296

481
481

01
16

297
298
299
300
301
302

421
423
424
425
482
511

20.000.000

0

20.000.000

Приходи из буџета
ЈП "БОГОВИНА"
Функција 630-Водоснабдевање
Субвенције јавним нефин.предуз.и орг.
Укупно за функцију 630:
Укупно за раздео 14

20.000.000

0

20.000.000

18.500.000
18.500.000
18.500.000

0
0

18.500.000
18.500.000
18.500.000

Извори финансирања за раздео 14:

18.500.000

0

18.500.000

Приходи из буџета
НЕВЛАДИНЕ И ДРУШТВЕНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ И УДРУЖЕЊА
Функција 160-Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту
Дотације непроф.орг.које пруж.помоћ
домаћинствима
ОО Црвени крст Бор
Дотације верским заједницама
Дотације осталим непрофитним институцијаманевладине и др.организације
Укупно за функцију 160:
Укупно за раздео 15

18.500.000

0

18.500.000

14.350.000
15.850.000
15.850.000

0
0

14.350.000
15.850.000
15.850.000

Извори финансирања за раздео 15:

15.850.000

0

15.850.000

Приходи из буџета
РАЧУН СРЕДСТАВА СОЛИДАРНЕ
СТАМБЕНЕ ИЗГРАДЊЕ
Функција 610-Стамбени развој
Стални трошкови
Опште услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Обавезни порези и таксе
Зграде и грађевински објекти
Укупно за функцију 610:
Укупно за раздео 16

15.850.000

0

15.850.000

100.000
1.000.000

0
0

110.000
20.000.000
21.210.000
21.210.000

100.000
1.000.000
0
0
110.000
20.000.000
21.210.000
21.210.000

0

21.210.000

21.210.000

Извори финансирања за раздео 16:

303
304
305
306
307
308
309

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

09

Примања од продаје нефинансијске имовине
РАЧУН СРЕДСТАВА ОД ОТКУПА
СТАНОВА ОПШТИНЕ БОР
Функција 610-Стамбени развој
Стални трошкови
Опште услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Трансфери нивоу власти
Обавезни порези и таксе
Зграде и грађевински објекти
Укупно за функцију 610:
Укупно за раздео 17
Извори финансирања за раздео 17:

18

421
423
424
425
463
482
511

399

Извори финансирања за раздео 13:

01

17

БРОЈ 20

01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

09

Примања од продаје нефинансијске имовине
СРЕДСТВА ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ
ИЗБЕГЛИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА
Функција 070-Социјална помоћ угроженом
становништву

1.000.000
500.000

1.000.000
500.000

0
0

0

21.210.000

21.210.000

100.000

0
0

20.000.000
100.000
800.000
21.000.000
21.000.000

100.000
0
0
0
20.000.000
100.000
800.000
21.000.000
21.000.000

0

21.000.000

21.000.000
0

0

0

21.000.000

21.000.000
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311
312
313
314
315
316
317
318
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421
422
423
424
425
426
472
482
512

70.000
15.000
20.000
1.000
25.000
60.000
285.000
1.000
23.000
500.000
500.000

Извори финансирања за раздео 18:

500.000

Приходи из буџета

500.000

07

Трансфери од другог нивоа власти
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ОПШТИНЕ БОР У
ЛИКВИДАЦИЈИ
Функција 820-Услуге културе
Субвенције Центру за културу општине Бор у
ликвидацији
Укупно за функцију 820:
Укупно за раздео 19
Извори финансирања за раздео 19:
Приходи из буџета
ЈАВНА УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР
БОР У ЛИКВИДАЦИЈИ

451

01
20

320

Стални трошкови
Трошкови службених путовања
Опште услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјали
Социјалне помоћи
Порези,обав.таксе и казне нам.од др.нив.
Машине и опрема
Укупно за функцију 070:
Укупно за раздео 18

01

19

319

БРОЈ 20

451

01
21

1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000

400

6.180.000
6.180.000

70.000
15.000
20.000
1.000
25.000
60.000
6.465.000
1.000
23.000
6.680.000
6.680.000

6.180.000

6.680.000

6.180.000

500.000
6.180.000

6.180.000

0
0
0
0

1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000

Функција 810-Услуге рекреације и спорта
Субвенције Јавној Установи Спортски центар у
ликвидацији

5.000.000

Укупно за функцију 810:

5.000.000

0

5.000.000

Укупно за раздео 20

5.000.000

0

5.000.000

Извори финансирања за раздео 20:
Приходи из буџета

5.000.000
5.000.000

0
0

5.000.000
5.000.000

5.000.000

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БОР
Функција 160-Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту
321

416

Накнаде за рад члановима комисија и др.тела

322

421

Стални трошкови

323

423

324

426

01
22

325
326
327

441
444
611

01
23

3.500.000

3.500.000

60.000

60.000

Опште услуге по уговору

370.000

370.000

Материјали

170.000

170.000

Укупно за функцију 160:

4.100.000

0

4.100.000

Укупно за раздео 21

4.100.000

0

4.100.000

Извори финансирања за раздео 21:

4.100.000

0

4.100.000

Приходи из буџета
ПРОЈЕКАТ
"САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА
ГРАДСКИХ УЛИЦА У БОРУ
Функција 170-Трансакције везане за
задуживање
Отплата домаћих камата
Пратећи трошкови задуживања
Отплата главнице домаћим кредиторима
Укупно за функцију 170:
Укупно за раздео 22

4.100.000

4.100.000

3.000.000
250.000
14.300.000
17.550.000
17.550.000

3.000.000
250.000
14.300.000
17.550.000
17.550.000

Извори финансирања за раздео 22:
Приходи из буџета

17.550.000
17.550.000

ПРОЈЕКАТ "ПРОГЕН"
Функција 490-Економски послови
некласификовани

0
0
0

17.550.000
17.550.000
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328

421

329
330
331
332
333
334

422
423
424
426
511
512

01
06

на другом месту
Стални трошкови

100.000

300.000

400.000

63.600
757.500
1.000
302.364
313.200
237.600
1.775.264
1.775.264

121.900
3.041.750
18.400
44.781
1.000.500
161.000
4.688.331
4.688.331

185.500
3.799.250
19.400
347.145
1.313.700
398.600
6.463.595
6.463.595

Извори финансирања за раздео 23:
Приходи из буџета
Донације од међународних организација

1.775.264
1.775.264

0
4.688.331

6.463.595
1.775.264
4.688.331

521.034.266

2.473.820.266

521.034.266

2.473.820.266

Извори финансирања :
01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

04

Сопствени приходи

06

Донације од међународних организација

07

Трансфери од другог нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и
правних лица

09
10
13
14

401

Трошкови за пословна путовања
Опште услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјали
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Укупно за функцију 490:
Укупно за раздео 23

УКУПНО БУЏЕТ:

08

БРОЈ 20

Примања од продаје нефинансијске имовине
Примања од домаћих задуживања
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Неутрошена средства од приватизације

1.952.786.00
0
1.952.786.00
0
1.905.748.79
7

0

1.905.748.797
0

0

62.206.000

62.206.000

6.188.331

6.188.331

43.450.335

43.450.335

366.179.600

366.179.600

43.010.000

43.010.000
0

0

47.037.203
0

0
47.037.203
0

Расходи из главе 4.1. "Установе у делатности културе" по корисницима средстава буџета општине Бор утврђени су на следећи
начин:
Прилог уз главу 4.1. одлуке
4
4.1.
УСТАНОВЕ У ДЕЛАТНОСТИ КУЛТУРЕ
Функција 820-Услуге културе
4.1.1.
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА БОР
104
411 Плате, накнаде и додаци за запослене
16.931.903
89.022
17.020.925
105
412 Социјални доприноси (на терет послодавца)
3.040.443
16.000
3.056.443
106
414 Социјална давања запосленима-Накнаде
370.000
90.000
460.000
107
415 Накнаде за превоз на посао и са посла
300.000
3.913
303.913
108
416 Награде и остали посебни расходи
160.000
160.000
109
421 Стални трошкови
2.454.000
40.000
2.494.000
110
422 Трошкови за пословна путовања
210.000
30.000
240.000
111
423 Опште услуге по уговору
465.000
105.000
570.000
112
424 Специјализоване услуге
1.000.000
15.000
1.015.000
113
425 Текуће поправке и одржавање
1.564.000
20.000
1.584.000
114
426 Материјали
262.000
100.000
362.000
115
465 Остале дотације
500.000
500.000
116
482 Порези, обав.таксе и казне нам.од др.нив.
20.000
20.000
117
483 Новчане казне и пенали по реш.судова и с.т.
1.000
1.000
118
511 Зграде и грађевински објекти
2.000
2.000
119
512 Машине и опрема
180.000
6.400
186.400
120
515 Остала основна средства
2.300.000
70.000
2.370.000
Свега подглава 4.1.1.
29.740.346
605.335
30.345.681
Извори финансирања за подглаву 4.1.1.:

29.740.346

01

Приходи из буџета

29.739.346

04

Сопствени приходи

605.335

30.345.681
29.739.346

500.000

500.000

18. децембар 2013.

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“
07
13

4.1.2.
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

411
412
414
415
416
421
422
423
424
425
426
465
482
483
511
512
515
523

402
105.335

1.000

13.974.159
2.501.375
278.288
254.800
1.000
2.750.703
495.756
3.301.000
217.500
1.996.960
1.189.892
375.000
20.000
1.000
1.420.000
1.064.927
180.000
30.022.360

50.000
25.000
1.000
274.000

13.974.159
2.501.375
278.288
254.800
1.000
2.881.703
525.756
3.301.000
217.500
1.996.960
1.226.892
375.000
20.000
1.000
1.420.000
1.114.927
205.000
1.000
30.296.360

274.000

30.296.360

Извори финансирања за подглаву 4.1.2.:

30.022.360

Приходи из буџета

30.022.360

04

Сопствени приходи

07

Трансфери од другог нивоа власти
Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година
УСТАНОВА "ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ
ОПШТИНЕ БОР"
Плате, накнаде и додаци за запослене
Социјални доприноси (на терет послодавца)
Социјална давања запосленима-Накнаде
Накнаде за превоз на посао и са посла
Награде и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови за пословна путовања
Опште услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјали
Порези, обав.таксе и казне нам.од др.нив.
Новчане казне и пенали по реш.судова и с.т.
Машине и опрема
Залихе робе за даљу продају
Свега подглава 4.1.3.

4.1.3.
411
412
414
415
416
421
422
423
424
425
426
482
483
512
523

105.335

1.000

01

13

104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
116
117
119
121

Трансфери од другог нивоа власти
Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година
МУЗЕЈ РУДАРСТВА И МЕТАЛУРГИЈЕ БОР
Плате, накнаде и додаци за запослене
Социјални доприноси (на терет послодавца)
Социјална давања запосленима-Накнаде
Накнаде за превоз на посао и са посла
Награде и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови за пословна путовања
Опште услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјали
Остале дотације
Порези, обав.таксе и казне нам.од др.нив.
Новчане казне и пенали по реш.судова и с.т.
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остала основна средства
Залихе робе за даљу продају
Свега подглава 4.1.2.
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131.000
30.000

37.000

30.022.360
274.000

274.000
0
0

29.978.312

230.000
50.000
1.490.000
2.550.000
700.000
1.150.000
60.000
30.000
2.100.000
100.000
8.460.000

10.182.647
1.831.387
300.000
230.000
262.278
2.480.000
200.000
6.570.000
10.350.000
1.500.000
1.952.000
120.000
60.000
2.300.000
100.000
38.438.312

Извори финансирања за подглаву 4.1.3.:

29.978.312

8.460.000

38.438.312

01

Приходи из буџета

29.818.208

04

Сопствени приходи

07

Трансфери од другог нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и
правних лица
Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година
СВЕГА ГЛАВА 4.1.

08
13

01

10.182.647
1.831.387
300.000
230.000
262.278
2.250.000
150.000
5.080.000
7.800.000
800.000
802.000
60.000
30.000
200.000

29.818.208
2.960.000

2.960.000

500.000

500.000

5.000.000

5.000.000

160.104
89.741.018

9.339.335

160.104
99.080.353

Извори финансирања за главу 4.1.:

89.741.018

9.339.335

99.080.353

Приходи из буџета

89.579.914

0

89.579.914
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04

Сопствени приходи

07

Трансфери од другог нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и
правних лица
Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година

08
13

БРОЈ 20

403

0

161.104

3.734.000

3.734.000

605.335

605.335

5.000.000

5.000.000

0

161.104

Расходи из главе 4.4. "Месне заједнице" по корисницима средстава буџета општине Бор утврђени су на следећи
начи
н:
Прилог уз главу 4.4. Одлуке
4
4.4.
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ-све
Функција 160-Опште јавне услуге
4.4.1.
МЗ "Брезоник"
167
421 Стални трошкови
173.000
0
168
423 Опште услуге по уговору
10.000
0
169
424 Специјализоване услуге
170
425 Текуће поправке и одржавање
190.889
171
426 Материјали
27.000
220.000
173
482 Порези, обавезне таксе и казне нам.
1.000
0
176
512 Машине и опрема
290.200
0
Свега подглава 4.4.1.
692.089
220.000
Извори финансирања за подглаву 4.4.1.:

692.089

01

Приходи из буџета

332.908

04

Сопствени приходи

0

0

07

Трансфери од другог нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и
правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година

0

0

220.000

220.000

359.181

359.181

МЗ 'Север"
Стални трошкови
Опште услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјали
Порези, обавезне таксе и казне нам.
Новчане казне и пенали по реш.судова и с.т.
Машине и опрема
Свега подглава 4.4.2.

322.962
18.016
195.023
27.024
1.000
9.000
42.788
615.813

60.000

322.962
18.016
195.023
87.024
1.000
9.000
42.788
675.813

60.000

675.813

08
13
4.4.2.
167
168
170
171
173
174
176

421
423
425
426
482
483
512

912.089
332.908

60.000

Извори финансирања за подглаву 4.4.2.:

615.813

01

Приходи из буџета

615.813

04

Сопствени приходи

0

0

07

Трансфери од другог нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и
правних лица

0

0

60.000

60.000

08
4.4.3.
167
168
170
171
173
176

220.000

173.000
10.000
0
190.889
247.000
1.000
290.200
912.089

615.813

МЗ "Стари центар"
Стални трошкови
Опште услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјали
Порези, обавезне таксе и казне нам.
Машине и опрема
Свега подглава 4.4.3.

349.629
15.539
212.059
54.843
1.000
63.983
697.053

60.000

60.000

349.629
15.539
212.059
114.843
1.000
63.983
757.053

Извори финансирања за подглаву 4.4.3.:

697.053

60.000

757.053

01

Приходи из буџета

697.053

04

Сопствени приходи

0

0

07

Трансфери од другог нивоа власти

0

0

421
423
425
426
482
512

697.053
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08

60.000

430.462
1.000
2.000
120.000
96.000
1.000
110.000
760.462

0
0
0

0
0

430.462
1.000
2.000
120.000
96.000
1.000
110.000
760.462

Извори финансирања за подглаву 4.4.4.:

760.462

0

760.462

01

Приходи из буџета

565.107

04

Сопствени приходи

0

0

07

Трансфери од другог нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и
правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
МЗ "Ново Селиште"
Стални трошкови
Опште услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјали
Порези, обавезне таксе и казне нам.
Машине и опрема

0

0

0

0

421
423
424
425
426
482
512

08
13
4.4.5.
167
168
169
170
171
173
176

421
423
424
425
426
482
512

565.107

195.355

195.355

510.000
30.500
30.000
52.500
37.000
1.000
10.000

0
0

Свега подглава 4.4.5.

671.000

0

671.000

0

671.000

0

510.000
30.500
30.000
52.500
37.000
1.000
10.000

Извори финансирања за подглаву 4.4.5.:

671.000

Приходи из буџета

660.475

04

Сопствени приходи

0

0

07

Трансфери од другог нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и
правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година

0

0

0

0

13
4.4.6.
421
423
424
425
426
482
512

МЗ "Бакар"
Стални трошкови
Опште услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјали
Порези, обавезне таксе и казне нам.
Машине и опрема

660.475

10.525

10.525

883.000
30.000
10.000
730.000
39.000
1.000
630.000

0
6.000
10.000
10.000
25.000
5.000

883.000
36.000
20.000
740.000
64.000
1.000
635.000

Свега подглава 4.4.6.

2.323.000

56.000

2.379.000

Извори финансирања за подглаву 4.4.6.:

2.323.000

56.000

2.379.000

01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

0

0

07

Трансфери од другог нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и
правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година

0

0

56.000

56.000

08
13
4.4.7.
167
168
169
170

0

01

08

167
168
169
170
171
173
176

404

60.000

4.4.4.
167
168
169
170
171
173
176

Добровољни трансфери од физичких и
правних лица
МЗ "Старо Селиште"
Стални трошкови
Опште услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјали
Порези, обавезне таксе и казне нам.
Машине и опрема
Свега подглава 4.4.4.

БРОЈ 20

421
423
424
425

МЗ "Рудар"
Стални трошкови
Опште услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање

985.442

985.442

1.337.558

1.337.558

803.000
40.000
15.000
65.000

803.000
40.000
15.000
65.000

0
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426
482
483
512

10.000

10.000

83.000
1.000
1.000
70.000
1.078.000

Извори финансирања за подглаву 4.4.7.:

1.068.000

10.000

1.078.000

Сопствени приходи

0

0

07

Трансфери од другог нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и
правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
МЗ "Младост"
Стални трошкови
Опште услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјали
Порези, обавезне таксе и казне нам.
Машине и опрема
Свега подглава 4.4.8.

0

0

10.000

10.000

421
423
425
426
482
512

942.503

942.503

125.497

125.497

230.000
8.000
12.000
28.000
1.000
55.000
334.000

3.000
10.000

50.000

233.000
18.000
12.000
65.000
1.000
55.000
384.000

50.000

384.000

37.000

Извори финансирања за подглаву 4.4.8.:

334.000

01

Приходи из буџета

334.000

04

Сопствени приходи

0

0

07

Трансфери од другог нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и
правних лица
МЗ "Слога"
Стални трошкови
Опште услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјали
Порези, обавезне таксе и казне нам.
Машине и опрема
Свега подглава 4.4.9.

0

0

50.000

50.000

416.000
20.000
0
70.000
40.000
1.000
100.000
647.000

0

0
0

416.000
20.000
0
70.000
40.000
1.000
100.000
647.000

Извори финансирања за подглаву 4.4.9.:

647.000

0

647.000

01

Приходи из буџета

647.000

04

Сопствени приходи

0

0

07

Трансфери од другог нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и
правних лица

0

0

0

0

08
4.4.9.
421
423
424
425
426
482
512

08
4.4.10
.

334.000

0
0

647.000

МЗ "Нови Центар"
Стални трошкови
Опште услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјали
Машине и опрема
Свега подглава 4.4.10.

119.000
10.000
20.000
24.000
36.000
209.000

70.000
120.000

119.000
10.000
70.000
24.000
106.000
329.000

Извори финансирања за подглаву 4.4.10.:

209.000

120.000

329.000

01

Приходи из буџета

209.000

04

Сопствени приходи

0

0

07

Трансфери од другог нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и
правних лица

0

0

120.000

120.000

421
423
425
426
512

08
4.4.11
.

73.000
1.000
1.000
70.000
1.068.000

04

4.4.8.

167
168
170
171
176

Материјали
Порези, обавезне таксе и казне нам.
Новчане казне и пенали по реш.судова и с.т.
Машине и опрема
Свега подглава 4.4.7.
Приходи из буџета

13

167
168
169
170
171
173
176

405

01

08

167
168
170
171
173
176

БРОЈ 20

МЗ "Металург"

50.000

209.000

18. децембар 2013.
167
168
169
170
171
173
174
176

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“
421
423
424
425
426
482
483
512

Стални трошкови
Опште услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјали
Порези, обавезне таксе и казне нам.
Новчане казне и пенали по реш.судова и с.т.
Машине и опрема
Свега подглава 4.4.11.

359.000
20.000
4.000
215.000
132.000

0
10.000

359.000
20.000
4.000
215.000
142.000

1.000
50.000
781.000

0
10.000

1.000
50.000
791.000

10.000

791.000

0
0

Извори финансирања за подглаву 4.4.11.:

781.000

Приходи из буџета

764.499

04

Сопствени приходи

07

Трансфери од другог нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и
правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година

16.501

МЗ "Напредак"
Стални трошкови
Опште услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјали
Новчане казне и пенали по реш.судова и с.т.
Машине и опрема
Свега подглава 4.4.12.

247.000
31.000
58.000
93.000
1.000
32.000
462.000

0
0
0
30.000
0
30.000

247.000
31.000
58.000
123.000
1.000
32.000
492.000

Извори финансирања за подглаву 4.4.12.:

462.000

30.000

492.000

01

Приходи из буџета

462.000

04

Сопствени приходи

0

0

07

Трансфери од другог нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и
правних лица

0

0

30.000

30.000

0

13
4.4.12
.
421
423
425
426
483
512

08
4.4.13
.
167
168
170
171
173
176

406

01

08

167
168
170
171
174
176

БРОЈ 20

421
423
425
426
482
512

0

347.000

Сопствени приходи

07

Трансфери од другог нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и
правних лица

174

483

462.000

30.000

04

425
426
444
482

16.501

30.000

317.000

170
171
172
173

10.000

30.000

317.000

421
423
424

10.000

237.500
5.500
20.000
63.000
1.000
20.000
347.000

Приходи из буџета

167
168
169

0

237.500
5.500
20.000
33.000
1.000
20.000
317.000

Извори финансирања за подглаву 4.4.13.:

08

0

МЗ "Брестовачка бања"
Стални трошкови
Опште услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјали
Порези, обавезне таксе и казне нам.
Машине и опрема
Свега подглава 4.4.13.

01

4.4.14
.

764.499

МЗ "Брестовац"
Стални трошкови
Опште услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјали
Пратећи трошкови задуживања-камате
Порези, обавезне таксе и казне нам.
Новчане казне и пенали по решењу судова и
с.тела

317.000
0

0
0

449.525
67.227
5.000
558.899
157.000
1.000
1.000
1.000

30.000

30.000

420.000

869.525
67.227
5.000

0
33.428.60
0

0

33.987.499
157.000
1.000
1.000
1.000

18. децембар 2013.
175
176

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“
511
512

1.385.151
1.385.151

Приходи из буџета

1.046.954

04

Сопствени приходи

07

Трансфери од другог нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и
правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година

13

421
423
425
426
482
511
512

МЗ "Шарбановац"
Стални трошкови
Опште услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјали
Порези, обавезне таксе и казне нам.
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема

407
7.000.000
0
40.848.60
0
40.848.60
0

42.233.751
42.233.751
1.046.954

0

0

0
40.848.60
0

0

338.197

310.000
70.000
454.000
165.000
1.000

7.000.000
144.500

40.848.600
338.197

100.000

0
0
0
100.000
0
5.000.000
0

310.000
70.000
454.000
265.000
1.000
5.000.000
100.000

Свега подглава 4.4.15.

1.100.000

5.100.000

6.200.000

5.100.000

6.200.000

Извори финансирања за подглаву 4.4.15.:

1.100.000

01

Приходи из буџета

1.007.875

04

Сопствени приходи

0

0

07

Трансфери од другог нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и
правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година

0

0

5.100.000

5.100.000

08
13
4.4.16
.
421
423
424
425
426
444
482
511
512

МЗ "Кривељ"
Стални трошкови
Опште услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјали
Пратећи трошкови задуживања-камате
Порези, обавезне таксе и казне нам.
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Свега подглава 4.4.16.

1.007.875

92.125

0
602.000

0
4.400.000
0
5.135.000

Извори финансирања за подглаву 4.4.16.:

602.000

5.135.000

5.737.000

01

Приходи из буџета

601.000

04

Сопствени приходи

07

13

Трансфери од другог нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и
правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година

1.000

421
423
424
425
426
444
483

МЗ "Злот"
Стални трошкови
Опште услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјали
Пратећи трошкови задуживања-камате
Новчане казне и пенали по решењу судова и

277.000
70.000
20.000
207.000
80.000
1.000
1.000

4.4.17
.

297.000
25.000
0
218.000
60.000
1.000
1.000

92.125

547.000
225.000
0
418.000
145.000
1.000
1.000
4.400.000
0
5.737.000

08

167
168
169
170
171
172
174

Свега подглава 4.4.14.
Извори финансирања за подглаву 4.4.14.:

4.4.15
.

167
168
169
170
171
172
173
175
176

144.500

01

08

167
168
170
171
173
175
176

Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема

БРОЈ 20

250.000
200.000
0
200.000
85.000

601.000
0

0
0

5.135.000

5.135.000
1.000

0
500.000
0
0
100.000

277.000
570.000
20.000
207.000
180.000
1.000
1.000
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БРОЈ 20

408

с.тела
176

512

Машине и опрема
Свега подглава 4.4.17.

70.000
726.000

0
600.000

70.000
1.326.000

600.000

1.326.000

Извори финансирања за подглаву 4.4.17.:

726.000

01

Приходи из буџета

705.000

04

Сопствени приходи

0

0

07

Трансфери од другог нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и
правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година

0

0

600.000

600.000

08
13
4.4.18
.
167
168
169
170
171

421
423
424
425
426

174
175
176

483
511
512

МЗ "Слатина"
Стални трошкови
Опште услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјали
Новчане казне и пенали по решењу судова и
с.тела
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Свега подглава 4.4.18.

21.000

21.000

485.000
25.000
10.000
62.000
58.000

485.000
25.000
1.010.000
562.000
58.000

1.000.000
500.000

0
641.000

4.500.000

1.000
3.000.000
0
5.141.000

Извори финансирања за подглаву 4.4.18.:

641.000

4.500.000

5.141.000

01

Приходи из буџета

641.000

04

Сопствени приходи

07

Трансфери од другог нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и
правних лица

08
4.4.19
.
167
168
169
170
171
173

421
423
424
425
426
482

МЗ "Оштрељ"
Стални трошкови
Опште услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјали
Порези, обавезне таксе и казне нам.

175
176

511
512

Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема

1.000
3.000.000

458.000
65.000
0
215.000
145.000
2.000

160.000

Свега подглава 4.4.19.

1.045.000

Извори финансирања за подглаву 4.4.19.:

1.045.000

Приходи из буџета

1.025.367

04

Сопствени приходи

07

Трансфери од другог нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и
правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година

13
4.4.20
.
421
423
425
426
482
511
512

МЗ "Метовница"
Стални трошкови
Опште услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјали
Порези, обавезне таксе и казне нам.
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема

641.000
0

01

08

167
168
170
171
173
175
176

705.000

0

0

4.500.000

4.500.000

0
0
0
540.000
300.000

458.000
65.000
0
755.000
445.000
2.000

21.400.00
0
50.000
22.290.00
0
22.290.00
0

21.400.000
210.000
23.335.000
23.335.000
1.025.367

0

0
0

22.290.00
0
19.633

418.000
65.000
180.000
160.000
1.000
70.000

22.290.000
19.633

0
50.000
1.000.000
350.000
0
2.000.000
200.000

418.000
115.000
1.180.000
510.000
1.000
2.000.000
270.000
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409

Свега подглава 4.4.20.

894.000

3.600.000

4.494.000

Извори финансирања за подглаву 4.4.20.:

894.000

3.600.000

4.494.000

01

Приходи из буџета

839.669

04

Сопствени приходи

0

0

07

Трансфери од другог нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и
правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година

0

0

3.600.000

3.600.000

08
13
4.4.21
.
167
168
169
170
171
173
175
176

БРОЈ 20

421
423
424
425
426
482
511
512

МЗ "Доња Бела Река"
Стални трошкови
Опште услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјали
Порези, обавезне таксе и казне нам.
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Свега подглава 4.4.21.

839.669

54.331

10.000
360.000

3.500.000
650.000
30.000
5.000.000
500.000
9.690.000

229.000
15.000
10.000
3.580.000
675.000
31.000
5.000.000
510.000
10.050.000

Извори финансирања за подглаву 4.4.21.:

360.000

9.690.000

10.050.000

01

Приходи из буџета

360.000

04

Сопствени приходи

07

Трансфери од другог нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и
правних лица

08
4.4.22
.
167
168
169
170
171
172
173

421
423
424
425
426
444
482

МЗ "Бучје"
Стални трошкови
Опште услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјали
Пратећи трошкови задуживања-камате
Порези, обавезне таксе и казне нам.

175
176

511
512

Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема

229.000
5.000
10.000
80.000
25.000
1.000

54.331

243.500
56.500
5.000
55.000
48.000
1.000
1.000

65.000

Свега подглава 4.4.22.

475.000
475.000

Приходи из буџета

475.000

04

Сопствени приходи

07

Трансфери од другог нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и
правних лица

167
168
169
170
171
173

421
423
424
425
426
482

МЗ "Горњане"
Стални трошкови
Опште услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјали
Порези, обавезне таксе и казне нам.

175
176

511
512

Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Свега подглава 4.4.23.

0
0

Извори финансирања за подглаву 4.4.22.:

08

360.000
0

01

4.4.23
.

0
10.000

9.690.000

9.690.000

0
300.000
370.000
8.000.000
1.600.000

243.500
356.500
375.000
8.055.000
1.648.000
1.000
1.000

0
175.200.0
00
2.000.000
187.470.0
00
187.470.0
00

175.200.000
2.065.000
187.945.000
187.945.000
475.000

0

0
0

187.470.0
00

111.000
12.000
5.000
45.000
40.000
1.000

10.000
224.000

0
50.000
0
5.000.000
50.000
0
74.500.00
0
0
79.600.00
0

187.470.000

111.000
62.000
5.000
5.045.000
90.000
1.000
74.500.000
10.000
79.824.000
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Извори финансирања за подглаву 4.4.23.:

224.000

01

Приходи из буџета

224.000

04

Сопствени приходи

07

Трансфери од другог нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и
правних лица

08
4.4.24
.
167
168
169
170
171
173

421
423
424
425
426
482

МЗ "Лука"
Стални трошкови
Опште услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјали
Порези, обавезне таксе и казне нам.

175
176

511
512

Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема

01

Приходи из буџета

303.398

04

Сопствени приходи

13

421
423
425
426
482
511
512

МЗ "Танда"
Стални трошкови
Опште услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјали
Порези, обавезне таксе и казне нам.
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Свега подглава 4.4.25.

115.000
20.000
45.000
125.000

23.086.000
23.086.000
303.398

22.735.00
0

22.735.000

0

0
47.602

0

110.000
415.000

0

415.000

04

Сопствени приходи

07

Трансфери од другог нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и
правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година

01

20.000.000
2.500.000

110.000
415.000
253.078

МЗ "Шарбановац-Тимок"
Стални трошкови
Опште услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјали
Порези, обавезне таксе и казне нам.
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Свега подглава 4.4.26.

175.000
40.000
0
210.000
150.000
11.000

0

415.000

421
423
424
425
426
482
511
512

100.000
105.000
10.000
20.000.00
0
2.500.000
22.735.00
0
22.735.00
0

79.600.000

115.000
20.000
45.000
125.000

Приходи из буџета

13

0
20.000

47.602

Извори финансирања за подглаву 4.4.25.:

4.4.26
.

224.000

0

01

08

167
168
169
170
171
173
175
176

175.000
20.000
0
110.000
45.000
1.000

351.000

4.4.25
.

79.824.000

0

Извори финансирања за подглаву 4.4.24.:

08

79.600.00
0

79.600.00
0

351.000

Трансфери од другог нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и
правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година

410

0

Свега подглава 4.4.24.

07

167
168
170
171
173
175
176

БРОЈ 20

0

253.078
0

0
0

0
161.922

0
161.922

99.000
5.000

0
0

60.000
111.000
0
20.000
295.000

0
0
0
0
0
0

99.000
5.000
0
60.000
111.000
0
0
20.000
295.000

Извори финансирања за подглаву 4.4.26.:

295.000

0

295.000

Приходи из буџета

295.000

295.000
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04

Сопствени приходи

0

0

07

Трансфери од другог нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и
правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година

0

0

0

0

08
13

0

СВЕГА ГЛАВА 4.4.

18.090.568

Извори финансирања за главу 4.4.:

18.090.568

01

Приходи из буџета

15.310.141

04

Сопствени приходи

07

Трансфери од другог нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и
правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година

08
13

382.214.6
00
382.214.6
00

01

400.305.168
15.310.141

0
22.735.00
0
359.479.6
00

359.479.600

0

2.780.427

2.780.427

Расходи из раздела 5-"Основно образовање" по корисницима средстава општине Бор утврђени су на
следећи
начин
Прилог уз Раздео 5. Одлуке
5
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Функција 912-Основно образовање
5.1.
ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" БОР
463
za Трансфери осталим нивоима власти
229
416 Награде и остали посебни расходи
380.000
230
421 Стални трошкови
4.500.000
231
422 Трошкови за пословна путовања
280.000
232
423 Опште услуге по уговору
240.000
233
424 Специјализоване услуге
50.000
234
425 Текуће поправке и одржавање
400.000
235
426 Материјали
350.000
240
512 Машине и опрема
200.000
Свега глава 5.1.
6.400.000

5.2.

400.305.168

0
22.735.000

0

380.000
4.500.000
280.000
240.000
50.000
400.000
350.000
200.000
6.400.000

Извори финансирања за главу 5.1.:

6.400.000

0

6.400.000

Приходи из буџета

6.400.000

0

6.400.000

ОШ "3. ОКТОБАР" БОР

229
230
231
232
233
234
235
240

463
za
416
421
422
423
424
425
426
512

01
5.3.

Трансфери осталим нивоима власти
Награде и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови за пословна путовања
Опште услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјали
Машине и опрема
Свега глава 5.2.

164.000
12.500.000
500.000
300.000
50.000
3.147.000
500.000
200.000
17.361.000

0

164.000
12.500.000
500.000
300.000
50.000
3.147.000
500.000
200.000
17.361.000

Извори финансирања за главу 5.2.:

17.361.000

0

17.361.000

Приходи из буџета

17.361.000

0

17.361.000

ОШ "ДУШАН РАДОВИЋ" БОР

229
230
231
232
233

463
za
416
421
422
423
424

Трансфери осталим нивоима власти
Награде и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови за пословна путовања
Опште услуге по уговору
Специјализоване услуге

635.000
9.500.000
300.000
260.000
70.000

635.000
9.500.000
300.000
260.000
70.000
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01
5.4.
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Текуће поправке и одржавање
Материјали
Машине и опрема
Свега глава 5.3.

400.000
420.000
200.000
11.785.000

0

400.000
420.000
200.000
11.785.000

Извори финансирања за главу 5.3.:

11.785.000

0

11.785.000

Приходи из буџета

11.785.000

0

11.785.000

ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" БОР

229
230
231
232
233
234
235
240

463
za
416
421
422
423
424
425
426
512

01
5.5.

Трансфери осталим нивоима власти
Награде и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови за пословна путовања
Опште услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјали
Машине и опрема
Свега глава 5.4.

332.000
8.300.000
350.000
200.000
120.000
400.000
450.000
200.000
10.352.000

0

332.000
8.300.000
350.000
200.000
120.000
400.000
450.000
200.000
10.352.000

Извори финансирања за главу 5.4.:

10.352.000

0

10.352.000

Приходи из буџета

10.352.000

0

10.352.000

ОШ "СВЕТИ САВА" БОР

229
230
231
232
233
234
235
240

463
za
416
421
422
423
424
425
426
512

01
5.6.

Трансфери осталим нивоима власти
Награде и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови за пословна путовања
Опште услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјали
Машине и опрема
Свега глава 5.5.

471.000
6.800.000
270.000
250.000
90.000
400.000
350.000
200.000
8.831.000

0

471.000
6.800.000
270.000
250.000
90.000
400.000
350.000
200.000
8.831.000

Извори финансирања за главу 5.5.:

8.831.000

0

8.831.000

Приходи из буџета

8.831.000

0

8.831.000

ОШ "СТАНОЈЕ МИЉКОВИЋ" БРЕСТОВАЦ

229
230
231
232
233
234
235
240

463
za
416
421
422
423
424
425
426
512

01
5.7.

Трансфери осталим нивоима власти
Награде и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови за пословна путовања
Опште услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјали
Машине и опрема
Свега глава 5.6.

380.000
4.900.000
100.000
300.000
150.000
400.000
500.000
200.000
6.930.000

0

380.000
4.900.000
100.000
300.000
150.000
400.000
500.000
200.000
6.930.000

Извори финансирања за главу 5.6.:

6.930.000

0

6.930.000

Приходи из буџета

6.930.000

0

6.930.000

ОШ "ПЕТАР РАДОВАНОВИЋ" ЗЛОТ

229
230
231
232
233
234
235

463
za
416
421
422
423
424
425
426

Трансфери осталим нивоима власти
Награде и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови за пословна путовања
Опште услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјали

271.000
2.600.000
220.000
190.000
110.000
400.000
400.000

271.000
2.600.000
220.000
190.000
110.000
400.000
400.000
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01
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Машине и опрема
Свега глава 5.7.

200.000
4.391.000

0

200.000
4.391.000

Извори финансирања за главу 5.7.:

4.391.000

0

4.391.000

Приходи из буџета

4.391.000

0

4.391.000

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" ВЕЛИКИ КРИВЕЉ

229
230
231
232
233
234
235
240

463
za
416
421
422
423
424
425
426
512

01
5.9.

Трансфери осталим нивоима власти
Награде и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови за пословна путовања
Опште услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјали
Машине и опрема
Свега глава 5.8.

240.000
3.500.000
250.000
250.000
60.000
350.000
450.000
200.000
5.300.000

0

240.000
3.500.000
250.000
250.000
60.000
350.000
450.000
200.000
5.300.000

Извори финансирања за главу 5.8.:

5.300.000

0

5.300.000

Приходи из буџета

5.300.000

0

5.300.000

ŠKOLA ZA OSNOVNO SPECIJALNO
ОБРАЗОВАЊЕ "ВИДОВДАН" БОР

229
230
231
232
233
234
235
240

463
za
416
421
422
423
424
425
426
512

01
5.10.

Трансфери осталим нивоима власти
Награде и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови за пословна путовања
Опште услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјали
Машине и опрема
Свега глава 5.9.

460.000
2.800.000
180.000
220.000
100.000
200.000
400.000
200.000
4.560.000

0

460.000
2.800.000
180.000
220.000
100.000
200.000
400.000
200.000
4.560.000

Извори финансирања за главу 5.9.:

4.560.000

0

4.560.000

Приходи из буџета

4.560.000

0

4.560.000

ШКОЛА ЗА ОСН.МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
"МИОДРАГ ВАСИЉЕВИЋ" БОР

229
230
231
232
233
234
235
240

463
za
416
421
422
423
424
425
426
512

01
5.11.

231
232
235
240

463
za
422
423
426
512

Трансфери осталим нивоима власти
Награде и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови за пословна путовања
Опште услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјали
Машине и опрема
Свега глава 5.10.

1.000
4.500.000
100.000
150.000
80.000
200.000
200.000
200.000
5.431.000

0

1.000
4.500.000
100.000
150.000
80.000
200.000
200.000
200.000
5.431.000

Извори финансирања за главу 5.10.:

5.431.000

0

5.431.000

Приходи из буџета
БАЛЕТСКА ШКОЛА "ЛУЈО ДАВИЧО"
БЕОГРАД

5.431.000

0

5.431.000

Трансфери осталим нивоима власти
Трошкови за пословна путовања
Опште услуге по уговору
Материјали
Машине и опрема
Свега глава 5.11.

150.000
200.000
20.000
100.000
470.000

0

150.000
200.000
20.000
100.000
470.000

Извори финансирања за главу 5.11.:

470.000

0

470.000
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Приходи из буџета
СВЕГА РАЗДЕО 5

470.000
81.811.000

0
0

470.000
81.811.000

Извори финансирања за раздео 5:

81.811.000

0

81.811.000

Приходи из буџета

81.811.000

0

81.811.000

Расходи из Раздела 6-"Средње образовање" по корисницима средстава буџета општине Бор утврђени
су на следећи
начин:
Прилог уз Раздео 6. Одлуке
6

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
Функција 920-Средње образовање
ГИМНАЗИЈА "БОРА СТАНКОВИЋ" БОР

5.1.
463
za

Трансфери осталим нивоима власти

243
244

416
421

Награде и остали посебни расходи
Стални трошкови

245
246

422
423

Трошкови за пословна путовања
Опште услуге по уговору

247

424

Специјализоване услуге

248

425

249
252

283.000
6.200.000

283.000
6.200.000

500.000
400.000

500.000
400.000

70.000

70.000

Текуће поправке и одржавање

300.000

300.000

426

Материјали

400.000

400.000

512

Машине и опрема

200.000

200.000

01
6.2.

243
244
245
246
247
248
249
252

463
za
416
421
422
423
424
425
426
512

01
6.3.

243
244
245
246
247
248
249
252

463
za
416
421
422
423
424
425
426
512

01
6.4.

Свега глава 6.1.

8.353.000

0

8.353.000

Извори финансирања за главу 6.1.:

8.353.000

0

8.353.000

Приходи из буџета
МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА
ШКОЛА БОР

8.353.000

0

8.353.000

Трансфери осталим нивоима власти
Награде и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови за пословна путовања
Опште услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјали
Машине и опрема
Свега глава 6.2.

100.000
12.500.000
300.000
280.000
50.000
3.450.000
600.000
200.000
17.480.000

0

100.000
12.500.000
300.000
280.000
50.000
3.450.000
600.000
200.000
17.480.000

Извори финансирања за главу 6.2.:

17.480.000

0

17.480.000

Приходи из буџета
ТЕХНИЧКА ШКОЛА БОР

17.480.000

0

17.480.000

Трансфери осталим нивоима власти
Награде и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови за пословна путовања
Опште услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјали
Машине и опрема
Свега глава 6.3.

300.000
12.800.000
300.000
350.000
50.000
2.400.000
550.000
200.000
16.950.000

0

300.000
12.800.000
300.000
350.000
50.000
2.400.000
550.000
200.000
16.950.000

Извори финансирања за главу 6.3.:

16.950.000

0

16.950.000

Приходи из буџета
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА БОР

16.950.000

0

16.950.000
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Трансфери осталим нивоима власти
Награде и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови за пословна путовања
Опште услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјали
Машине и опрема
Свега глава 6.4.

300.000
1.300.000
400.000
400.000
70.000
400.000
400.000
200.000
3.470.000

0

300.000
1.300.000
400.000
400.000
70.000
400.000
400.000
200.000
3.470.000

Извори финансирања за главу 6.4.:

3.470.000

0

3.470.000

Приходи из буџета

3.470.000

0

3.470.000

СВЕГА РАЗДЕО 6

46.253.000

0

46.253.000

Извори финансирања за раздео 6:

46.253.000

0

46.253.000

Приходи из буџета

46.253.000

0

46.253.000

Расходи из Раздела 15-"Невладине и друштвене организације и удружења по корисницима средстава општине Бор
утврђени су на следећи начин:
Прилог уз Раздео 15. Одлуке
НЕВЛАДИНЕ И ДРУШТВЕНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И
15
УДРУЖЕЊА
Дотације осталим непроф.инстит.-невл.и др.орг.по
296
4819 захтевима
296-1
4819 Средства за суфинансирање и финансирање програма
од јавног интереса на основу спроведеног јавног
конкурса - социјална заштита, борачко-инвалидска
заштита, заштита лица са инвалидитетом и друштвена
брига о старим особама
2.750.000
2.750.000
296-2
4819 Средства за суфинансирање и финансирање програма
од јавног интереса на основу спроведеног јавног
конкурса - друштвена брига о деци и младима
550.000
550.000
296-3
4819 Средства за суфинансирање и финансирање програма
од јавног интереса на основу спроведеног јавног
конкурса - култура
2.750.000
2.750.000
296-4
4819 Средства за суфинансирање и финансирање програма
од јавног интереса на основу спроведеног јавног
конкурса - заштита и промовисање људских и
мањинских права
1.650.000
1.650.000
296-5
4819 Средства за суфинансирање и финансирање програма
од јавног интереса на основу спроведеног јавног
конкурса - образовање, стручно усавршавање,
наука, информисање и развој међународне сарадње
1.100.000
1.100.000
296-6
4819 Средства за суфинансирање и финансирање програма
од јавног интереса на основу спроведеног јавног
конкурса - одрживи развој и развој хуманитарних и
других
програма
550.000
550.000
Осталa удружења, друштвене и друге организације-од
296-7
4819 значаја
за општину - без конкурса
5.000.000
5.000.000
Укупно позиција 296
14.350.000
0 14.350.000

01

Извори финансирања за раздео 15:

14.350.000

0

14.350.000

Приходи из буџета

14.350.000

0

14.350.000
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III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 10.
За извршење буџета општине Бор одговоран је
председник општине Бор.
Наредбодавац за
извршење
буџета
је
председник општине Бор.
Члан 11.
Обавезе
према
корисницима
буџетских
средстава извршавају се сразмерно оствареним
приходима и примањима буџета.
Ако се у току године приходи и примања
буџета не остварују у складу са планираним обимом,
расходи и издаци буџета
ће се извршавати по
приоритетима и то: обавезе утврђене законским
прописима-на постојећем нивоу и минимални стални
трошкови неопходни за несметано функционисање
корисника буџетских средстава.
Ако корисници буџетских средстава не остваре
додатне приходе и приливе у планираном износу,
апропријације утврђене из тих прихода неће се
извршавати на терет средстава буџета.
Члан 12.
Корисник буџетских средстава, који одређени
расход и издатак извршава из других
извора прихода и примања, који нису општи приход
буџета (извор 01- Приходи из буџета), обавезе могу
преузимати само до нивоа остварења тих прихода или
примања, уколико је ниво остварених прихода и примања
мањи од одобрених апропријација.
Корисник буџетских средстава код кога у току
године дође до умањења одобрених
апропријација из разлога извршења принудне наплате, за
износ умањења предузеће одговарајуће мере у циљу
прилагођавања преузете обавезе, тако што ће
предложити умањење обавезе, односно продужење
уговорног рока за плаћање или отказати уговор, односно
предложити измену прописа који је основ за настанак и
плаћање обавеза
Члан 13.
Директни корисници средстава буџета општине
Бор пре најављивања нових обавеза на начин прописан
чланом 56. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13 и 63/13-исправка) у систему извршења
буџета морају да пријаве преузете, а неизвршене обавезе
из претходне буџетске године.
Члан 14.
Приоритет у извршавању расхода за робе и
услуге корисника буџетских средстава имају расходи за
сталне трошкове, текућих поправки и одржавања и
материјал.
Корисници буџетских средстава дужни су да
обавезе настале по основу сталних трошкова, трошкова
текућих поправки и одржавања, материјала, као и по
основу капиталних издатака измире у року утврђеном
законом који регулише рокове измирења новчаних
обавеза у комерцијалним трансакцијама.
Члан 15.
Распоред остварених прихода буџета на
кориснике врши се тромесечним плановима за извршење
буџета, које доноси орган управе надлежан за финансије
општине.
Примања и издаци у тромесечним плановима
морају бити уравнотежени.
Ако се услед неравномерног остваривања
прихода тромесечни план не може уравнотежити, за
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привремено покриће распоређених издатака могу се
користити средства текуће буџетске резерве.
Члан 16.
За индиректне кориснике буџетских средстава,
Општинска управа је директни корисник буџетских
средстава преко кога ће се вршити трансфер из буџета, на
њихове подрачуне за редовну делатност.
У поступку извршења буџета и уопште
буџетског рачуноводства, поред директне примене
Закона о буџетском систему и Уредбе о буџетском
рачуноводству, примењиваће се Правилник о раду
трезора општине Бор, Правилник о начину коришћења
средстава са подрачуна, односно других рачуна
консолидованог рачуна трезора општине Бор, донетих од
стране начелника Општинске управе Бор и Правилник о
буџетском
рачуноводству
и
рачуноводственим
политикама.
Члан 17.
Средства буџета ће се корисницима тих
средстава преносити на основу писаних захтева, који у
прилогу
имају
сву
потребну
књиговодствену
документацију, која доказује насталу пословну промену,
а сразмерно оствареним приходима и у складу са
одобреним квотама у тромесечним плановима буџета.
На терет средстава буџета корисници могу
преузимати обавезе до износа утврђених буџетом за
поједине издатке, за период од годину дана.
Преузете обавезе чији је износ већи од износа
средстава предвиђених Одлуком или су у супротности са
Законом о буџетском систему, не могу се извршавати на
терет буџета.
Члан 18.
Буџетски корисници могу користити средства
распоређена овом одлуком само за намене за које су им,
по њиховом захтеву, средства одобрена и пренета.
Изузетно, корисници из става 1. овог члана, у
складу са чланом 54.Закона о буџетском систему, могу
преузимати обавезе по уговору који се односи на
капиталне издатке и захтева плаћање у више година, на
основу предлога органа надлежног за послове финансија,
уз сагласност председника општине Бор, а највише до
износа исказаних у плану капиталних издатака из члана
5. ове Одлуке.
Корисник буџетских средстава, који одређени
расход извршава из средстава буџета и из других
прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши
из прихода из тих других извора.
Обавезе преузете у 2013. години у складу са
одобреним апропријацијама у 2013. години, а не
извршене у току 2013. године, преносе се у 2014. годину
и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на
терет одобрених апропријација овом одлуком.
Члан 19.
Преузете обавезе и све финансијске обавезе
морају бити извршене искључиво на принципу
готовинске основе са консолидованог рачуна трезора,
осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен
другачији метод.
Члан 20.
Документација која се подноси ради плаћања из
средстава буџета мора бити оверена и одобрена за
плаћање од стране овлашћеног лица буџетског
корисника-директора.
Оверу из става 1 овог члана за документацију
која се плаћа из средстава планираних у оквиру Раздела
1-«Скупштина општине Бор»,
врши председник
Скупштине општине Бор, или лице које он овласти.
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Оверу из става 1 овог члана за документацију
која се плаћа из средстава планираних у оквиру Раздела
2-« Председник општине и Општинско веће», врши
председник општине Бор, или лице које он овласти.
Оверу из става 1 овог члана за документацију
која се плаћа из средстава планираних у оквиру Раздела
3-«Општинско
јавно
правобранилаштво»
врши
Општински јавни правобранилац Бор или лице које он
овласти.
Оверу из става 1 овог члана за документацију
која се плаћа из средстава планираних у оквиру Раздела
4-«Општинска управа Бор» врши начелник Општинске
управе Бор или лице које он овласти, изузев
документације коју по овлашћењу из закона или другог
акта оверава председник општине Бор.
На документацији која садржи износе трошкова
који се морају разграничавати на раздео 1, 2 и раздео 4,
јер су јединствено обрачунати и фактурисани, потребно
је обезбедити оверу и председника општине Бор и
начелника Општинске управе Бор.
Члан 21.
Директни корисник буџетских средстава, уз
одобрење Општинског органа управе надлежног за
финансије, може вршити преусмеравање апропријацијаповећање распоређених средстава за поједине намене
(апропријације), највише до 5% вредности апропријације
за расход чији се износ умањује.
Ако се обим пословања или овлашћења
директног, односно индиректног корисника буџетских
средстава повећа, у случају оснивања новог директног,
односно индиректног корисника буџетских средстава,
ако корисник буџетских средстава престане да постоји,
ако се у току године од једног директног, односно
индиректног корисника буџетских средстава образује
више директних, односно индиректних корисника,
одлуку о промени апропријације и о коришћењу
средстава текуће резерве доноси председник општине.
Члан 22.
Буџетски корисници су дужни да на захтев
општинског органа управе надлежног за финансије ставе
на увид документацију о њиховом финансирању, као и да
достављају извештаје о остварењу прихода и извршењу
расхода за свако тромесечје и завршни рачун за фискалну
годину, у прописаним роковима.
Члан 23.
У случају да за извршење одређеног плаћања
корисника средстава буџета није постојао правни основ,
средства се враћају у буџет општине.
Неутрошена средства пренета у складу са
Одлуком о буџету општине Бор за 2013. годину,
корисници средстава буџета дужни су да на рачун
извршења буџета најкасније до 31.12. 2013. године.
Члан 24.
Директни и индиректни корисници средстава
буџета општине Бор не могу засновати радни однос са
новим лицима на неодређено време без одобрења
Министарства финансија и привреде.
Укупан број запослених на одређено време због
повећаног обима посла, лица ангажована по уговору о
делу, уговору о привременим и повременим пословима,
преко омладинске и студентске задруге и лица
ангажована по другим основама не може бити већи од
10% броја запослених на неодређено време.
Ограничење из става 2. овог члана не односи се
на установе културе, на јавна предузећа и предшколску
установу.
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Члан 25.
Орган управе надлежан за финансије обавезан
је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута
годишње информише општинско веће, а обавезно у року
од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно
деветомесечног периода.
У року од петнаест дана по подношењу
извештаја из става 1. овог члана, општинско веће усваја и
доставља извештај Скупштини општине.
Извештај садржи и одступања усвојеног буџета
и извршења и образложења великих одступања.
Члан 26.
Део планираних примања буџета општине Бор
за 2014.годину се не распоређује већ се задржава на име
текуће буџетске резерве.
Председник општине Бор, на предлог органа
управе надлежног за финансије, доноси одлуку о
употреби текуће буџетске резерве и сталне резерве.
Средства текуће буџетске резерве користе се за
непланиране сврхе за које нису извршене апропријације
или за сврхе за које се у току године покаже да
апропријације нису биле довољне. Одобрена средства по
овом основу представљају повећање апропријације
буџетских корисника за одређене намене и исказују се на
конту намена за које су средства усмерена.
Члан 27.
Ако у току године дође до промене околности
која не угрожава утврђене приоритете унутар буџета,
председник општине доноси одлуку да се износ
апропријације који није могуће искористити, пренесе у
текућу буџетску резерву и може се користити за намене
које нису предвиђене буџетом или за намене за које
средства нису предвиђена у довољном обиму.
Укупан износ преусмеравања из става 1. овог
члана не може бити већи од износа разлике између
буџетом одобрених средстава текуће буџетске резерве и
половине максимално могућег износа средстава текуће
буџетске резерве утврђеног чланом 69. став 3. Закона о
буџетском систему.
Члан 28.
У буџету се планирају средства за сталну
буџетску резерву, као посебна апропријација.
У сталну буџетску резерву опредељује се до 0,1
% укупних прихода за буџетску годину.
Средства сталне буџетске резерве користе се за
намене дефинисане Законом о буџетском систему.
Решење о употреби средстава сталне буџетске
резерве доноси председник општине Бор, на предлог
локалног органа управе надлежног за финансије.
Члан 29.
Из средстава буџета општине Бор не могу се
издавати гаранције.
Буџет општине Бор може се задужити ради
финансирања
и
рефинансирања
капиталних
инвестиционих расхода, у складу са одредбама Закона о
јавном дугу („Службени гласник РС“, број 61/2005,
107/2009 и 78/2011).
Одлуку о таквом задужењу доноси Скупштина
општине, на предлог председника општине Бор.
Члан 30.
Председник општине је одговоран за
спровођење фискалне политике и управљање јавном
имовином, приходима и примањима и расходима и
издацима на начин који је у складу са Законом о
буџетском систему.
Председник општине може, у складу са чланом
27ж. Закона о буџетском систему, поднети захтев
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Министарству финансија за одобрење фискланог
дефицита изнад утврђеног дефицита од 10%, уколико је
резултат реализације јавних инвестиција.
Члан 31.
Корисник буџета чија се делатност у целини
или претежно финансира из буџета општине Бор
обрачунаваће амортизацију средстава за рад у 2013.
години на терет капитала, односно не исказују расход
амортизације и употребе средстава за рад.
Члан 32.
Директни и индиректни корисници буџетских
средстава који користе пословни простор и покретне
ствари којим управљају други корисници јавних
средстава, не плаћају закуп у 2014. години, осим сталних
трошкова неопходнох за обављање делатности.
Уколико плаћање сталних трошкова није
могуће извршити на основу раздвојених рачуна,
корисник који управља јавним средствима врши
плаћање, а затим директни односно индиректни
корисник из става 1. овог члана врши одговарајућу
рефундацију насталих расхода.
Рефундација из става 2. овог члана сматра се
начином извршавања расхода, у складу са Законом о
буџетском систему.
Члан 33.
Јавне набавке корисници буџетских средстава
врше у складу са Законом о јавним набавкама (
„Службени гласник РС“, број 124/12).
Јавна набавка мале вредности, у смислу члана
39. Закона о јавним набавкама сматра се набавка
истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна
процењена вредност на годишњем нивоу ниша од
3.000.000 динара.
Члан 34.
Распоред
средстава појединим буџетским
корисницима у оквиру Раздела 4-»Општинска управа
Бор«, глава 4.1.-«Установе у делатности културе« и глава
4.4.-»Месне
заједнице«,
Раздела
5.-«Основно
образовање«, Раздела 6.-.«Средње образовање« и Раздела
15 – «Невладине и друштвене организације и удружења»
утврђен је и представљен у посебном прилогу уз одлуку,
који се у поступку извршења буџета сматра саставним
делом ове одлуке.
Члан 35.
Распоред и коришћење средстава у оквиру
Раздела 10.-«Физичка култура«, са позиције број 289»Дотације спортским и омладинским организацијама «
извршаваће се , на предлог и уз захтев Комисије за спорт,
за реализацију спортских манифестација и за масовни
спорт.
Члан 36.
Средства планирана у оквиру Раздела 4, главе
4.4.“Месне заједнице-све“ на позицији број 175-„Зграде и
грађевински објекти“, у оквиру Раздела 5-«Основно
образовање» на позицији број 239 «Зграде и грађевински
објекти» и у оквиру Рраздела 6-«Средње образовање» на
позицији број 251-«Зграде и грађевински објекти» је
извршен унапред, а месне заједнице и школе су обавезне
да спроведу комплетан поступак по Закону о јавним
набавкама за набавку радова и услуга.
Члан 37.
Изузетно, у случају да се буџету општине Бор
из другог буџета (Републике, друге општине) определе
актом наменска трансферна средства, укључујући и
наменска тренсферна срдства за надокнаду штета услед
елементарних непогода, као и у случају уговарања
донације, чији износи нису могли бити познати у
поступку доношења ове одлуке, орган управе надлежан
за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће
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апропријације за извршење расхода по том основу, у
складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.
Члан 38.
Измене у економској или функционалној
класификацији, које проистекну из измена позитивних
законских прописа током фискалне године, у овој
одлуци, може вршити председник општине Бор.
Члан 39.
Приходи који су погрешно уплаћени, или су
уплаћени у већем износу од прописаног, враћају се на
терет погрешно или више уплаћених прихода, ако
посебним прописима није другачије одређено.
Приходи из става 1 овог члана враћају се у
износима у којима су погрешно или више уплаћени у
корист буџета општине Бор.
Члан 40.
Новчана средстава на консолидованом рачуну
трезора могу се инвестирати у 2014. години само у
складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при
чему су, у складу са истим чланом Закона, председник
Општине, односно лице које он овласти, одговорни за
ефикасност и сигурност тог инвестирања.
Члан 41.
У складу са актом Владе о максималном броју
извршилаца у локалној администрацији, део средстава са
апропријација плата предвиђених овом одлуком за плате
запослених који ће бити обухваћени рационализацијом,
пренеће се у текућу буџетску резерву, а затим из ње на
апропријацију 414 – Социјална давања запосленима, код
директног и индиректног буџетског корисника за износ
потребних
средстава
за
исплату
отпремнина
извршиоцима за чијим је радом престала потреба.
Члан 42.
У буџетској 2014. години неће се вршити
обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста
накнада и бонуса предвиђених посебним и појединачним
колектиним уговорима, за директне, индиректне
кориснике средстава буџета и остале кориснике јавних
средстава, осим јубиларних награда за запослене које су
то право стекли у 2014. години.
Члан 43.
У складу са Упутством за припрему Одлуке
о буџету локалне власти за 2014. годину и
пројекцијама за 2015. и 2016. годину , које је донео
министар надлежан за финансије, на основу одредбама
члана 36а Закона о буџетском систему („Службени
гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013 и 63/2013-исп) и Законом о одређивању
максималног
броја
запослених
у
локалној
администрацији („Службени гласник РС“, број 104/2009),
исказује се број запослених и то:
1.Органи и организације локалне власти 165 на
неодређено време и 20 на одређено време,
2. Установе које се финансирају из буџета (осим
предшколских установа)-Установе културе 52 на
неодређено и 10 на одређено време,
3.Привредна друштва и остали облици организовања
чији је једини оснивач локална власт и месне
заједнице(индиректни корисници буџета):Туристичка
организација 4 на неодређено и 1 на одређено, Установа
Спортски центар Бор 103 на неодређено време и 0 на
одређено време.
4.Предшколска установа-``Бамби`` 178 на неодређено и
11 на одређено.
Члан 44.
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У циљу смањења трошкова у функционисању
свих директних, индиректних и осталих корисника
јавних средстава буџета општине Бор, наставља се са
следећим мерама штедње:
1. Ограничење дневница за службено путовање у
земљи на 1.000 динара дневно;
2. Ограничења месечних трошкова коришћења
мобилних телефона и месечних трошкова фиксних
телефона код свих корисника буџетских средстава;
3. Обустава набавке службених аутомобила;
4. Максимална рационализација службених
путовања у иностранство;
5. Укидање права коришћења угоститељских
услуга на терет буџета; изабрана, постављена и остала
лица запослена у Општинској управи могу користити
угоститељске услуге на основу посебног акта;
6. Одобравање само хитних интервенција на
одржавању пословних просторија и опреме,
7. Уштеда у набавци материјала, трошкова горива.
»
Задужују се сви корисници јавних средстава да
донесу потребна акта за регулисање наведених мера
штедњи и доставе их Одељењу за финансије
Општинске управе Бор.
Члан 45.
Ову одлуку објавити у службеном листу
општине Бор и доставити Министарству финансија.
Члан 46.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном листу општине Бор».
Број: 400- 194/2013-I
У Бору 18.12.2013. године
СКУПШ ТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Добрица Ђурић с.р.
189
На основу члана 63. Закона о буџетском систему
(''Службени гласник РС'', број: 54/2009, 73/2010 ,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013-испр.),
члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'', број: 129/2007) и члана 43. Статута општине
Бор (''Службени лист општине Бор'', број: 7/2008 и
3/2013), Скупштина општине Бор на седници одржаној
дана 18.12.2013.године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БОР ЗА 2013. ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о буџету општине Бор за 2013. годину
(''Службени лист општине Бор'', број: 15/2012, 7/2013 и
16/2013), у члану 1, став 1, алинеја 1 износ од
«2.109.199.967» замењује се износом од «1.905.423.407».
У истом члану, став 1, алинеја 2 износ од
«2.252.070.967» замењује се износом од «2.144.072.407».
У истом члану, став 1, алинеја 3 износ од
«142.871.000» замењује се износом од «238.649.000».
У истом члану, став 1, алинеја 5 износ од
«13.000.000» замењује се износом од «11.600.000».
У истом члану, став 1, алинеја 6 износ од
«571.821.685» замењује се износом од «572.261.685».
Члан 2.
У члану 2 износ од «2.109.185» замењује се
износом од «1.905.423».
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Члан 3.
У члану 3 износ од «5.930.034» замењује се
износом од «4.998.229».
Члан 4.
У члану 4 износ од «19.044.093» замењује се
износом од «17.052.660».
Члан 5.
У члану 6, у табели рачун прихода и примања,
расхода и издатака буџета општине врше се следеће
измене:
- за опис «I Укупнa примања» износ у колони 3
«2.109.199.967» замењује се износом од «1.905.423.407»,
- за економску класификацију 7 – «Текући приходи»
износ у колони 3 «2.109.199.967» замењује се износом од
«1.905.423.407»,
- за економску класификацију 71 – «1. Порески приходи»
износ у колони 3 од «1.525.565.608» замењује се износом
«1.355.989.048»,
- за економску класификацију 711 – «1.1. Порез на
доходак,добит и капиталне добитке» износ у колони 3 од
«1.087.737.534» замењује се износом «998.160.974»,
- за економску класификацију 714 – «1.2. Порез на добра
и услуге» износ у колони 3 од «195.488.629» замењује се
износом «191.488.629»,
- за економску класификацију 712+713+716+719 – «1.3.
Остали порески приходи» износ у колони 3 од
«242.339.445» замењује се износом «166.339.445»,
- за економску класификацију 74 – «2. Непорески
приходи» износ у колони 3 од «236.703.637» замењује се
износом «202.503.637»,
- за економску класификацију 7411 – «Наплаћене
камате» износ у колони 3 од «14.573.017» замењује се
износом «12.573.017»,
- за економску класификацију 7415 – «Накнада за
коришћење простора и грађевинског земљишта» износ у
колони 3 од «185.274.285» замењује се износом
«155.274.285»,
- за опис «II Укупни издаци» износ у колони 3
«2.252.070.967» замењује се износом од «2.144.072.407»,
- за економску класификацију 4 – «Текући расходи»
износ у колони 3 од «1.755.949.766» замењује се износом
«1.717.577.798»,
- за економску класификацију 41 – «1. Расходи за
запослене» износ у колони 3 од «448.116.736» замењује
се износом «434.992.172»,
- за економску класификацију 42 – «2. Коришћење услуга
и роба» износ у колони 3 од «455.610.158» замењује се
износом «452.234.253»,
- за економску класификацију 44 – «3. Отплата камата»
износ у колони 3 од «6.044.093» замењује се износом
«5.452.660»,
- за економску класификацију 45 – «4. Субвенције» износ
у колони 3 од «510.646.242» замењује се износом
«497.646.242»,
- за економску класификацију 47 – «5. Издаци са
социјалну заштиту» износ у колони 3 од «41.306.124»
замењује се износом «35.706.124»,
- за економску класификацију 48+49 – «6. Остали
расходи» износ у колони 3 од «110.315.893» замењује се
износом «106.348.418»,
- за економску класификацију 46 – «7. Трансфери
осталом нивоу власти» износ у колони 3 од
«203.910.520» замењује се износом «185.697.929»,
-за економску класификацију 5 – «Капитални расходи»
износ у колони 3 од «476.121.201» замењује се износом
«426.494.609».
- за опис « (7+8)-(4+5) «III Буџетски суфицит (буџетски
дефицит) (I-II)» износ у колони 3 «-142.871.000»
замењује се износом од «-238.649.000».

18. децембар 2013.

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“

- за економску класификацију 61 – «VII Отплата
главнице» износ у колони 3 од «13.000.000» замењује се
износом «11.600.000»,
- за економску класификацију 611 – «1. Отплата главнице
домађим кредитирима» износ у колони 3 од «13.000.000»
замењује се износом «11.600.000»,
- за економску класификацију 6113+6114 – «1.1. Отплата
главнице домађим јавним финансијским институцијама и
пословним банкама» износ у колони 3 од «13.000.000»
замењује се износом «11.600.000»,
- за опис «VIII Промена стања на рачуну (III+IV-VI+VVII)» износ у колони 3 «-155.571.000» замењује се
износом од «-249.949.000».
- за опис «IX Нето финансирање (IV+V-VI-VII-IX=-III)»
износ у колони 3 «142.871.000» замењује се износом од
«238.649.000».
- за опис «(III+IV-VI) B. Укупни фискални суфицит
(Укупни фискални дефицит) » износ у колони 3 «142.571.000» замењује се износом од «-238.349.000».
Члан 6.
У члану 7, у табели примања буџета општине
Бор за 2013. годину врше се следеће измене:
- за опис «Укупно пренета неутрошена и нераспоређена
средства из претходне године» износ у колони 3 од
«155.571.000» замењује се износом «249.949.000»,
- за опис «Пренета и нераспоређена средства из
претходних година» износ у колони 3 од «155.571.000»
замењује се износом «249.949.000»,
- за опис «Уступљени јавни приходи» износ у колони 3
од «1.464.933.800» замењује се износом «1.372.670.740»,
- за економску класификацију 711100 – «Порез на
доходак грађана» износ у колони 3 од «1.083.584.243»
замењује се износом «993.321.183»,
- за економску класификацију 711110 – «Порез на
зараде» износ у колони 3 од «966.134.539» замењује се
износом «886.871.479»,
- за економску класификацију 711111 – «Порез на
зараде» износ у колони 3 од «966.134.539» замењује се
износом «886.871.479»,
- за економску класификацију 711140 – «Порез на
приходе од имовине» износ у колони 3 од «14.482.379»
замењује се износом «13.482.379»,
- за економску класификацију 711143 – «Порез на
приходе од непокретности» износ у колони 3 од
«13.890.795» замењује се износом «12.890.795»,
- за економску класификацију 711190 – «Порез на друге
приходе» износ у колони 3 од «83.232.069» замењује се
износом «73.232.069»,
- за економску класификацију 711191 – «Порез на остале
приходе» износ у колони 3 од «82.813.289» замењује се
износом «72.813.289»,
- за економску класификацију 713420 – «Порез на
капиталне трансакције» износ у колони 3 од «23.412.404»
замењује се износом «21.412.404»,
- за економску класификацију 713421 – «Порез на пренос
апсолутних права на непокретности» износ у колони 3 од
«15.949.234» замењује се износом «13.949.234»,
- за опис «Изворни јавни приходи» износ у колони 3 од
«644.266.167» замењује се износом «532.752.667»,
- за економску класификацију 711140 – «Порез на приход
од имовине» износ у колони 3 од «4.123.291» замењује се
износом «4.809.791»,
- за економску класификацију 711147 – «Порез на
земљиште» износ у колони 3 од «4.123.291» замењује се
износом «4.809.791»,
- за економску класификацију 713120 – «Порез на
имовину» износ у колони 3 од «160.157.410» замењује се
износом «90.157.410»,
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- за економску класификацију 713121 – «Порез на
имовину(осим на земљиште, акције и уделе) од физичких
лица» износ у колони 3 од «24.106.078» замењује се
износом «27.106.078»,
- за економску класификацију 713122 – «Порез на
имовину(осим на земљиште, акције и уделе) од правних
лица» износ у колони 3 од «136.051.332» замењује се
износом «63.051.332»,
- за економску класификацију 714510 – «Порези,таксе и
накнаде на моторна возила» износ у колони 3 од
«27.350.886» замењује се износом «23.350.886»,
- за економску класификацију 714513 – «Комунална
такса за држање моторних друмских и прикључних
возила» износ у колони 3 од «27.350.886» замењује се
износом «23.350.886»,
- за економску класификацију 716110 – «Комунална
такса на фирму» износ у колони 3 од «56.921.470»
замењује се износом «52.921.470»,
- за економску класификацију 716111 – «Комунална
такса на истицање фирме на пословном простору» износ
у колони 3 од «56.921.470» замењује се износом
«52.921.470»,
- за економску класификацију 741150 – «Приходи од
камате на средства буџета општине» износ у колони 3 од
«14.573.017» замењује се износом «12.573.017»,
- за економску класификацију 741151 – «Приходи од
камате на средства буџета општине» износ у колони 3 од
«14.573.017» замењује се износом «12.573.017»,
- за економску класификацију 741530 – «Накнада за
коришћење простора и грађевинског земљишта» износ у
колони 3 од «183.855.515» замењује се износом
«153.855.515»,
- за економску класификацију 741534 – «Накнада за
коришћење градског грађевинског земљишта» износ у
колони 3 од «182.346.000» замењује се износом
«152.346.000»,
- за економску класификацију 742150 – «Приходи од
продаје добара и услуга или закупа од стране тжишних
организација» износ у колони 3 од «10.858.637» замењује
се износом «9.658.637»,
- за економску класификацију 742152 – «Приходи од
давања у закуп непокретности које користе субјекти
локалне самоуправе и др. Буџетски корисници» износ у
колони 3 од «6.613.616» замењује се износом
«5.413.616»,
- за економску класификацију 745150– «Мешовити и
неодређени приходи у корист нивоа општина» износ у
колони 3 од «5.918.083» замењује се износом
«4.918.083»,
- за економску класификацију 745151– «Мешовити и
неодређени приходи у корист нивоа општина» износ у
колони 3 од «4.733.352» замењује се износом
«3.733.352»,
- за опис «Укупно приходи и примања (7+9)» износ у
колони 3 од «2.109.499.967» замењује се износом
«1.905.723.407».
- за опис «Укупно пренета средства, приходи и
примања(7+9+3)» износ у колони 3 од «2.265.070.967»
замењује се износом «2.155.672.407».
- за опис «Приходи и примања индиректних и осталих
корисника буџета из осталих извора» износ у колони 3 од
«571.821.685» замењује се износом «572.261.685».
- за опис «УКУПНО: (3+7+9+средства индиректних и
осталих корисника)» износ у колони 3 од «2.836.892.652»
замењује се износом «2.727.934.092».
Члан 7.
У члану 8, у табели издаци буџета врше се
следеће измене:
- за економску класификацију 410 – «Издаци за
запослене» износ у колони 3 од «448.116.736» замењује
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се износом «434.992.172» и у колони 5 износ од
«459.185.335» замењује се износом «446.060.771»,
- за економску класификацију 411 – «Плате, накнаде и
додаци за запослене» износ у колони 3 од «357.752.113»
замењује се износом «346.322.113» и у колони 5 износ од
«358.984.751» замењује се износом «347.554.751»,
- за економску класификацију 412 – «Социјални
доприноси (на терет послодавца)» износ у колони 3 од
«64.011.884» замењује се износом «62.211.884» и у
колони 5 износ од «64.243.608» замењује се износом
«62.443.608»,
- за економску класификацију 414 – «Социјална давања
запосленима-отпремнине и помоћи» износ у колони 3 од
«8.610.242» замењује се износом «8.657.575» и у колони
5 износ од «18.131.979» замењује се износом
«18.179.312»,
- за економску класификацију 415 – «Накнада за превоз
на посао и са посла» износ у колони 3 од «8.506.914»
замењује се износом «8.490.625» и у колони 5 износ од
«8.588.414» замењује се износом «8.572.125»,
- за економску класификацију 416 – «Награде и други
посебни расходи» износ у колони 3 и у колони 5 од
«6.857.583» замењује се износом «6.931.975»,
- за економску класификацију 420 – «Коришћење роба и
услуга» износ у колони 3 од «455.610.158» замењује се
износом «452.234.253», износ у колони 4 од «97.706.604»
замењује се износом «97.962.180» и у колони 5 износ од
«553.316.762» замењује се износом «550.196.433»,
- за економску класификацију 421 – «Стални трошкови»
износ у колони 3 од «99.300.955» замењује се износом
«94.986.345» и у колони 5 износ од «113.355.464»
замењује се износом «109.040.854»,
- за економску класификацију 4211 – «Услуге платног
промета» износ у колони 3 и у колони 5 од «2.830.000»
замењује се износом «2.930.000»,
- за економску класификацију 422 – «Трошкови за
пословна путовања» износ у колони 3 од «3.526.093»
замењује се износом «3.529.593» и износ у колони 5 од
«4.447.993» замењује се износом «4.451.493»,
- за економску класификацију 423 – «Опште услуге по
уговору» износ у колони 3 од «57.535.623» замењује се
износом «57.923.128», износ у колони 4 од «15.138.199»
замењује се износом «15.348.199» и у колони 5 износ од
«72.673.822» замењује се износом «73.271.327»,
- за економску класификацију 4239 – «Услуге по
повереним комуналним пословима» износ у колони 3 и у
колони 5
од «112.680.000» замењује се износом
«114.680.000»,
- за економску класификацију 424 – «Специјализоване
услуге» износ у колони 3 од «28.531.000» замењује се
износом «28.836.000», износ у колони 4 од «6.148.493»
замењује се износом «6.194.069» и у колони 5 износ од
«34.679.493» замењује се износом «35.030.069»,
- за економску класификацију 425 – «Текуће поправке и
одржавање» износ у колони 3 од «119.760.684» замењује
се износом «117.963.384» и у колони 5 износ од
«151.272.903» замењује се износом «149.475.603»,
- за економску класификацију 426 – «Материјали» износ
у колони 3 од «31.445.803» замењује се износом
«31.385.803» и у колони 5 износ од «61.377.087»
замењује се износом «61.317.087»,
- за економску класификацију 440 – «Отплата камата»
износ у колони 3 и у колони 5 од «6.044.093» замењује
се износом «5.452.660»,
- за економску класификацију 441 – «Отплата домаћих
камата» износ у колони 3 и у колони 5 од «3.600.000»
замењује се износом «2.800.000»,
- за економску класификацију 444 – «Пратећи трошкови
задуживања» износ у колони 3 и у колони 5 од
«2.444.093» замењује се износом «2.652.660»,
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- за економску класификацију 450 – «Субвенције» износ
у колони 3 и у колони 5 од «510.646.242» замењује се
износом «497.076.242»,
- за економску класификацију 451 – «Субвенције
нефинансијским предузећима и орг.» износ у колони 3 и
у колони 5 од «389.138.000» замењује се износом
«380.568.000»,
- за економску класификацију 454 – «Субвенције
приватним предузећима.» износ у колони 3 и у колони 5
од «121.508.242» замењује се износом «116.508.242»,
- за економску класификацију 460 – «Трансфери осталим
нивоима власти и орг.социј.осигурања» износ у колони 3
од «203.910.520» замењује се износом «185.767.929»,
износ у колони 4 од «28.280.652» замењује се износом
«28.465.076» и у колони 5 износ од «232.191.172»
замењује се износом «214.233.005»,
- за економску класификацију 463 – «Трансфери осталим
нивоима власти- школе, МЗ, соц.заштита» износ у
колони 3 од «199.201.006» замењује се износом
«180.981.806», износ у колони 4 од «28.280.652»
замењује се износом «28.465.076» и у колони 5 износ од
«227.481.658» замењује се износом «209.446.882»,
- за економску класификацију 465 – «Остале дотације»
износ у колони 3 и у колони 5 од «4.709.514» замењује
се износом «4.786.123»,
- за економску класификацију 470 – «Социјална заштита
из буџета» износ у колони 3 од «41.306.124» замењује се
износом «35.706.124», и износ у колони 5 од
«47.486.124» замењује се износом «41.886.124»,
- за економску класификацију 4723 – «Накнаде из буџета
за породицу и децу» износ у колони 3 и у колони 5 од
«35.000.000» замењује се износом «31.000.000»,
- за економску класификацију 4727 – «Студентске
награде и стипендије и друга давања у науци, култури и
образовању, превоз и смештај ученика» износ у колони 3
и у колони 5 од «2.300.000» замењује се износом
«1.300.000»,
- за економску класификацију 4729 – «Накнаде за
социјалну заштиту» износ у колони 3 од «4.006.124»
замењује се износом «3.406.124» и износ у колони 5 од
«10.186.124» замењује се износом «9.586.124»,
- за економску класификацију 480 – «Остали издаци»
износ у колони 3 од «102.276.674» замењује се износом
«99.444.766» и у колони 5 износ од «112.975.822»
замењује се износом «110.143.914»,
- за економску класификацију 481 – «Дотације
непрофитним организ.» износ у колони 3 од «68.189.959»
замењује се износом «65.489.959» и у колони 5 износ од
«74.610.187» замењује се износом «71.910.187»,
- за економску класификацију 482 – «Порези, обавезне
таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом»
износ у колони 3 од «1.215.400» замењује се износом
«1.294.413» и износ у колони 5 од «3.245.400» замењује
се износом «3.324.413»,
- за економску класификацију 483 – «Новчане казне и
пенали по решењима судова и суд. тела» износ у колони
3 од «28.170.315» замењује се износом «27.959.394» и
износ у колони 5 од «30.399.235» замењује се износом
«30.188.314»,
- за економску класификацију 510 – «Основна средства»
износ у колони 3 од «475.121.201» замењује се износом
«426.394.609» и износ у колони 5 од «886.641.883»
замењује се износом «837.915.291»,
- за економску класификацију 511 – «Зграде и
грађевински објекти» износ у колони 3 од «437.575.180»
замењује се износом «388.948.588», износ у колони 4 од
«396.911.500» замењује се износом «396.918.700» и износ
у колони 5 од «834.486.680» замењује се износом
«785.867.288»,
- за економску класификацију 512 – «Машине и опрема»
износ у колони 3 од «35.048.251» замењује се износом
«34.948.251» , износ у колони 4 од «14.545.182» замењује
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се износом «14.537.982» и износ у колони 5 од
«49.593.433» замењује се износом «49.486.233»,
- за економску класификацију 540 – «Земљиште» износ у
колони 3 и у колони 5 од «1.000.000» замењује се
износом «100.000»,
- за економску класификацију 541 – «Земљиште» износ у
колони 3 и у колони 5 од «1.000.000» замењује се
износом «100.000»,
- за економску класификацију 610 – «Отплата главнице»
износ у колони 3 и у колони 5 од «13.000.000» замењује
се износом «11.600.000»,
- за економску класификацију 611 – «Отплата главнице
домаћим кредиторима» износ у колони 3 и у колони 5 од
«13.000.000» замењује се износом од «11.600.000»,
- за економску класификацију 499000 – «Средства
резерви» износ у колони 3 и износ у колони 5 од
«8.039.219» замењује се износом «6.903.652»,
- за економску класификацију 499110 – «Стална резерва»
износ у колони 3 и у колони 5 од «2.109.185» замењује се
износом «1.905.423»,
- за економску класификацију 499120 – «Текућа резерва»
износ у колони 3 и у колони 5 од «5.930.034» замењује се
износом «4.998.229»,
- за опис из колоне 2 «Укупно буџет» износ у колони 3 од
«2.265.070.967» замењује се износом «2.155.672.407»,
износ у колони 4 од «571.821.685» замењује се износом
«572.261.685» и износ у колони 5 од «2.836.892.652»
замењује се износом «2.727.934.092».
Члан 8.
У члану 9, у ставу 1 износ од «2.265.070.967»
замењује се износом од «2.155.672.407» за средства
буџета и износ од «571.821.685» замењује се износом од
«572.261.685» за средства од изворних активности
буџетских корисника.
У истом ставу, у табели, у Разделу 1 –
«Скупштина општине Бор»
- за финкцију 110 – «Извршни и законодавни органи,
фискални и спољни послови» врше се следеће измене:
- на позицији број 1 и економској класификацији 411 –
«Плате, накнаде и додаци за запослене» износ у колони 6
и колони 8 од «2.310.000» замењује се износом
«2.110.000»,
- укупан износ за функцију 110 у колони 6 и 8 од
«10.275.000» замењује се износом «10.075.000»,
- укупан износ за раздео 1 у колони 6 и колони 8 од
«10.275.000» замењује се износом «10.075.000»,
- извори финансирања за раздео 1 у колони 6 и 8 од
«10.275.000» замењује се износом «10.075.000»,
- 01 приходи из буџета у колони 6 и 8 износ од
«10.275.000» замењује се износом «10.075.000».
У истом ставу, у табели, у Разделу 2 – «
Председник општине и општинско веће»
- за финкцију 110 – «Извршни и законод.органи,
фискални и спољни послови» врше се следеће измене:
- на позицији број 23 и економској класификацији 423 –
«Опште услуге по уговору (КЗМ-1.030.000)» износ у
колони 6 и колони 8 од «11.722.060» замењује се износом
«11.853.065»,
- на позицији број 33 и економској класификацији 499110
– «Стална резерва» износ у колони 6 и колони 8 од
«2.109.185» замењује се износом «1.905.423»,
- на позицији број 34 и економској класификацији 499120
– «Текућа резерва» износ у колони 6 и колони 8 од
«5.930.034» замењује се износом «4.998.229»,
- на позицији број 37 и економској класификацији 541 –
«Земљиште» износ у колони 6 и колони 8 од «1.000.000»
замењује се износом «100.000»,
- укупан износ за функцију 110 у колони 6 и колони 8
од «74.177.197» замењује се износом «72.272.635».

БРОЈ 20

422

- за финкцију
490 – «Економски послови
некласификовани на другом месту» врше се следеће
измене:
- на позицији број 38 и економској класификацији 454 –
«Субвенције јавном линијском саобраћају и ђачки
превоз» износ у колони 6 и колони 8 од «116.508.242»
замењује се износом «111.508.242»,
- укупан износ за функцију 490 у колони 6 и колони 8 од
«335.239.242» замењује се износом «330.239.242».
- за финкцију 700 – «Здравство» врше се следеће
измене:
- на позицији број 48 и економској класификацији 463 –
«Трансфери осталим нивоима власти-апотеке» износ у
колони 6 и колони 8 од «500.000» замењује се износом
«50.000»,
- укупан износ за функцију 700 у колони 6 и колони 8 од
«500.000» замењује се износом «50.000».
- за финкцију 912 – «Основно образовање» врше се
следеће измене:
- на позицији број 49 и економској класификацији 423 –
«Услуге превоза ученика основних школа ван територије
општине и смештај у специјалне школе са интернатом»
износ у колони 6 и колони 8 од «1.900.000» замењује се
износом «1.400.000»,
- укупан износ за функцију 912 у колони 6 и колони 8 од
«1.900.000» замењује се износом «1.400.000».
- за финкцију 920 – «Средње образовање» врше се
следеће измене:
- на позицији број 49-1 и економској класификацији 423
– «Услуге превоза и смештаја ученика средњих школа у
специјалне школе са интернатом» износ у колони 6 и
колони 8 од «400.000» замењује се износом «380.000»,
- укупан износ за функцију 920 у колони 6 и колони 8 од
«400.000» замењује се износом «380.000».
- за финкцију
090 – «Социјална заштита
некласификована на другом месту» врше се следеће
измене:
- на позицији број 50 и економској класификацији 42727
– «Давања у науци, култури и образовању и спорту»
износ у колони 6 и колони 8 од «2.300.000» замењује се
износом «1.300.000»,
- укупан износ за функцију 090 у колони 6 и колони 8 од
«2.300.000» замењује се износом «1.300.000».
- за функцију
170 – «Трансакције везане за
задуживање» врше се следеће измене:
- на позицији број 51 и економској класификацији 441 –
«Отплата домаћих камата» износ у колони 6 и колони 8
од «3.500.000» замењује се износом «2.700.000»,
- на позицији број 53 и економској класификацији 611 –
«Отплата главнице домаћим кредиторима» износ у
колони 6 и колони 8 од «13.000.000» замењује се
износом «11.600.000»,
- укупан износ за функцију 170 у колони 6 и колони 8 од
«17.300.000» замењује се износом «15.100.000».
- за главу 2.2.-ЈКП 3.октобар-поверени послови,
функцију 620 – «Развој заједнице» врше се следеће
измене:
- на позицији број 54 и економској класификацији 4239 –
«Услуге одржавања чистоће у граду и насељима у
општини Бор» износ у колони 6 и колони 8 од
«43.500.000» замењује се износом «44.000.000»,
- на позицији број 56 и економској класификацији 4239 –
«Услуге зимског одржавања улица и тротоара, пешачких
стаза и паркинг простора, зимско и летње одржавање
локалних и некатегорисаних путева» износ у колони 6 и
колони 8 од «31.500.000» замењује се износом
«33.000.000»,
- укупан износ за функцију 620 у колони 6 и колони 8 од
«103.180.000» замењује се износом «105.180.000».
- укупан износ за главу 2.2. у колони 6 и колони 8 од
«103.180.000» замењује се износом «105.180.000».
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- укупан износ за раздео 2 у колони 6 и колони 8 износ од
«555.182.188» замењује се износом «546.107.626».
- извори финансирања за раздео 1 у колони 6 и колони 8
износ од «555.182.188» замењује се износом
«546.107.626».
- 01 приходи из буџета у колони 6 и колони 8 износ од
«547.313.188» замењује се износом «538.238.626»,
У
Разделу
3
–
«Општинско
јавно
правобранилаштво», за функцију 330 – «судови» врше се
следеће измене:
- на позицији број 61 и економској класификацији 411 –
«Плате, накнаде и додаци за запослене» износ у колони
6 и колони 8 од «2.890.363» замењује се износом
«2.960.363»,
- на позицији број 62 и економској класификацији 412 –
«Социјални доприноси (на терет послодавца)» износ у
колони 6 и колони 8 од «630.177» замењује се износом
«560.177»,
У Разделу 4 – «Општинска управа Бор», за
функцију 130 – «опште јавне услуге» врше се следеће
измене:
- на позицији број 73 и економској класификацији 411 –
«Плате, накнаде и додаци за запослене» износ у колони
6 и колони 8 од «123.322.463» замењује се износом
«118.822.463»,
- на позицији број 74 и економској класификацији 412 –
«Социјални доприноси (на терет послодавца)» износ у
колони 6 и колони 8 од «21.952.279» замењује се
износом «21.452.279»,
- на позицији број 78 и економској класификацији 416 –
«Награде и други посебни расходи» износ у колони 6 и
колони 8 од «1.072.000» замењује се износом
«1.330.103»,
- на позицији број 79 и економској класификацији 421 –
«Стални трошкови» износ у колони 6 и колони 8 од
«12.044.000» замењује се износом «10.709.288»,
- на позицији број 80 и економској класификацији 4211 –
«Услуге платног промета» износ у колони 6 и колони 8
од «2.830.000» замењује се износом «2.930.000»,
- на позицији број 87 и економској класификацији 465 –
«Остале дотације» износ у колони 6 и колони 8 од
«1.300.000» замењује се износом «1.376.609»,
- на позицији број 90 и економској класификацији 511 –
«Зграде и грађевински објекти» износ у колони 6 и
колони 8 од «10.331.000» замењује се износом
«6.331.000»,
- укупан износ за функцију 130 у колони 6 и 8 од
«198.136.742» замењује се износом «188.236.742».
- извори финансирања за раздео 4 у колони 6 и колони 8
износ од «198.136.742» замењује се износом
«188.236.742».
- 01 приходи из буџета у колони 6 и колони 8 износ од
«198.136.742» замењује се износом «188.236.742».
У Разделу 4, глава 4.1. «Установа у делатности
културе», функција 820 – «услуге културе» врше се
следеће измене:
- на позицији број 98 и економској класификацији 421 –
«Стални трошкови» износ у колони 6 од «8.093.216»
замењује се износом «7.493.216» и износ у колони 8 од
«8.958.216» замењује се износом «8.358.216»,
- на позицији број 100 и економској класификацији 423 –
«Опште услуге по уговору» износ у колони 6 од
«9.643.247» замењује се износом «9.793.247» и износ у
колони 7 од «1.355.572» замењује се износом «1.305.572»
и износ у колони 8 од «10.998.819» замењује се износом
«11.098.819»,
- на позицији број 101 и економској класификацији 424 –
«Специјализоване услуге» износ
у колони 6 од
«9.172.600» замењује се износом «9.477.600» и износ у
колони 8 од «11.187.600» замењује се износом
«11.492.600»,

БРОЈ 20

423

- на позицији број 107 и економској класификацији 511 –
«Зграде и грађевински објекти» износ у колони 7 од «0»
замењује се износом «7.200» и износ у колони 8 од
«2.893.000» замењује се износом «2.900.200»,
- на позицији број 108 и економској класификацији 512–
«Машине и опрема» износ у колони 7 од «2.639.304»
замењује се износом «2.632.104» и износ у колони 8 од
«6.822.104» замењује се износом «6.814.904»,
- укупан износ за функцију 820 у колони 6 од
«95.543.603» замењује се износом «95.398.603», износ у
колони 7 од «10.673.969» замењује се износом
«10.623.969» и износ у колони 8 од «106.217.572»
замењује се износом «106.022.572»,
- укупан износ за главу 4.1. у колони 6 од «95.543.603»
замењује се износом «95.398.603», износ у колони 7 од
«10.673.969» замењује се износом «10.623.969» и износ у
колони 8 од «106.217.572» замењује се износом
«106.022.572»,
- извори финансирања за главу 4.1. у колони 6 од
«95.543.603» замењује се износом «95.398.603», износ у
колони 7 од «10.673.969» замењује се износом
«10.623.969» и износ у колони 8 од «106.217.572»
замењује се износом «106.022.572»,
-01 приходи из буџета у колони 6 и колони 8 износ од
«95.382.499» замењује се износом «95.237.499»,
-04 сопствени приходи у колони 7 и колони 8 износ од
«3.305.933» замењује се износом «3.255.933»,
У Разделу 4, глава 4.2. «Предшколска установа
«Бамби», функција 040 – «породица и деца» врше се
следеће измене:
- на позицији број 111 и економској класификацији 411 –
«Плате, накнаде и додаци за запослене» износ у колони
6 од «108.729.501» замењује се износом «106.729.501»и
износ у колони 8 од «109.564.327» замењује се износом
«107.564.327»,
- на позицији број 112 и економској класификацији 412 –
«Социјални доприноси (на терет послодавца)» износ у
колони 6 од «19.462.755» замењује се износом
«19.032.755» и износ у колони 8 од «19.623.163»
замењује се износом «19.193.163»,
- на позицији број 114 и економској класификацији 414 –
«Социјална давања запосленима-накнаде» износ
у
колони 6 од «1.470.000» замењује се износом «1.641.333»
и износ у колони 8 од «5.130.000» замењује се износом
«5.301.333»,
- на позицији број 117 и економској класификацији 421–
«Стални трошкови» износ у колони 6 од «7.038.588»
замењује се износом «6.188.242» и износ у колони 8 од
«16.396.358» замењује се износом «15.546.012»,
- на позицији број 121 и економској класификацији 425–
«Текуће поправке и одржавање» износ у колони 6 од
«2.250.000» замењује се износом «50.000» и износ у
колони 8 од «5.248.320» замењује се износом
«3.048.320»,
- на позицији број 124 и економској класификацији 472 –
«Накнада за социјалну заштиту из буџета (треће дете) и
бесплатну ужину(ЛАП за Роме-873.500» износ у колони
6 и колони 8 од «3.721.124» замењује се износом
«3.121.124»,
- на позицији број 125 и економској класификацији 482–
«Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од другог
нивоа власти» износ у колони 6 од «0» замењује се
износом «79.013.» и износ у колони 8 од «900.000»
замењује се износом «979.013»,
- на позицији број 128 и економској класификацији 511 –
«Зграде и грађевински објекти» износ у колони 6 и
колони 8 од «7.183.913» замењује се износом «183.913»,
- укупан износ за функцију 040 у колони 6 од
«155.098.697» замењује се износом «142.268.697» и у
колони 8 од «201.803.719» замењује се износом
«188.973.719»,
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- укупан износ за главу 4.2. у колони 6 од «155.098.697»
замењује се износом «142.268.697» и у колони 8 од
«201.803.719» замењује се износом «188.973.719»,
- извори финансирања за главу 4.2. у колони 6 од
«155.098.697» замењује се износом «142.268.697» и у
колони 8 од «201.803.719» замењује се износом
«188.973.719»,
-01 приходи из буџета у колони 6 и колони 8 износ од
«155.098.697» замењује се износом «142.268.697»,
У Разделу 4, глава 4.3. «Комунална делатност – ЈП
«Дирекција за изградњу Бора», функција 620 – «развој
заједнице» врше се следеће измене:
- на позицији број 133 и економској класификацији 414–
«Социјална давања запосленима-накнаде» износ
у
колони 6 од «890.000» замењује се износом «766.000» и
износ у колони 8 од «2.890.000» замењује се износом
«2.766.000»,
- на позицији број 134 и економској класификацији 415–
«Социјална давања запосленима-накнаде» износ
у
колони 6 и колони 8 од «609.440» замењује се износом
«593.151»,
- на позицији број 135 и економској класификацији 416–
«Награде и остали посебни расходи» износ у колони 6 и
колони 8 од «355.089» замењује се износом «371.378»,
- на позицији број 136 и економској класификацији 421–
«Стални трошкови» износ у колони 6 и колони 8 од
«2.221.040» замењује се износом «2.109.988»,
- на позицији број 138 и економској класификацији 423 –
«Опште услуге по уговору» износ у колони 6 и колони 8
од «2.367.281» замењује се износом «2.637.281»,
- на позицији број 140 и економској класификацији 425 –
«Текуће поправке и одржавање» износ у колони 6 и
колони 8 од «207.000» замењује се износом «331.000»,
-на позиција 141-1 и економској класификацији 444–
«Пратећи трошкови задуживања» износ у колони 6 и
колони 8 од «300.000» замењује се износом «411.052»,
- на позицији број 149 и економској класификацији 511 –
«Зграде и грађевински објекти-путна мрежа општине»
износ у колони 6 и колони 8 од «248.510.092» замењује
се износом «216.510.092»,
- укупан износ за функцију 620 у колони 6 од
«441.625.451» замењује се износом «409.895.451» и у
колони 8 од «443.625.451» замењује се износом
«411.895.451»,
- укупан износ за главу 4.3. у колони 6 од «441.625.451»
замењује се износом «409.895.451» и у колони 8 од
«443.625.451» замењује се износом «411.895.451»,
- извори финансирања за главу 4.3. у колони 6 од
«441.625.451» замењује се износом «409.895.451» и у
колони 8 од «443.625.451» замењује се износом
«411.895.451»,
-01 приходи из буџета у колони 6 и колони 8 износ од
«333.091.451» замењује се износом «206.983.451»,
-13 приходи из буџета у колони 6 и колони 8 износ од
«107.353.000» замењује се износом «201.731.000»,
У Разделу 4, глава 4.4. «Месне заједнице – све»,
функција 160 – «опште јавне услуге некласифициране на
другом месту» врше се следеће измене:
- на позицији број 155 и економској класификацији 421 –
«Стални трошкови» износ у колони 6 од «8.791.736»
замењује се износом «8.826.736» и у колони 8 од
«9.044.736» замењује се износом «9.079.736»,
- на позицији број 159 и економској класификацији 426 –
«Материјали» износ у колони 6 од «3.245.546» замењује
се износом «3.235.546» и у колони 8 од «7.295.546»
замењује се износом «7.285.546»,
- на позицији број 159-1 и економској класификацији 444
– «Пратећи трошкови задуживања» износ у колони 6 и
колони 8 од «104.093» замењује се износом «201.608»,
- на позицији број 161 и економској класификацији 483 –
– «Новчане казне и пенали по реш.суд. и с.т.» износ у
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колони 6 и колони 8 од «680.540» замењује се износом
«469.619»,
- на позицији број 162 и економској класификацији 511 –
«Зграде и грађевински објекти» износ у колони 6 од
«28.821.000» замењује се износом «22.864.408» и износ у
колони 8 од «366.971.000» замењује се износом
«361.014.408»,
- укупан износ за функцију 160 у колони 6 од
«53.565.343» замењује се износом «47.649.045» и износ у
колони 8 од «426.380.942» замењује се износом
«420.464.644»,
- укупан износ за главу 4.4. у колони 6 од «53.565.343»
замењује се износом «47.649.045» и износ у колони 8 од
«426.380.942» замењује се износом «420.464.644»,
- извори финансирања за главу 4.4 у колони 6 од
«53.565.343» замењује се износом «47.649.045» и износ у
колони 8 од «426.380.942» замењује се износом
«420.464.644»,
- 01 приходи из буџета у колони 6 и колони 8 износ од
«48.176.261» замењује се износом «42.259.963»,
У Разделу 4, глава 4.6. «Установа спортски
центар Бор», функција 810 – «услуге рекреације и
спорта» врше се следеће измене:
- на позицији број 181 и економској класификацији 411 –
«Плате, накнаде и додаци за запослене» износ у колони
6 и у колони 8 од «47.401.182» замењује се износом
«42.401.182»,
- на позицији број 182 и економској класификацији 412 –
«Социјални доприноси (на терет послодавца)» износ у
колони 6 и у колони 8 од «8.484.811» замењује се
износом «7.684.811»,
- на позицији број 187 и економској класификацији 421 –
«Стални трошкови» износ у колони 6 од «28.795.840»
замењује се износом «27.795.840» и износ у колони 8 од
«30.745.840» замењује се износом «29.745.840»,
- на позицији број 189 и економској класификацији 423 –
«Опште услуге по уговору» износ у колони 7 од
«950.000» замењује се износом «1.210.000» и износ у
колони 8 од «1.322.000» замењује се износом
«1.582.000»,
- на позицији број 190 и економској класификацији 424 –
«Специјализоване услуге» износ у колони 7 од «300.000»
замењује се износом «530.000» и износ у колони 8 од
«1.535.000» замењује се износом «1.765.000»,
- на позицији број 191 и економској класификацији 425 –
«Текуће поправке и одржавање» износ у колони 6 од
2.675.750» замењује се износом «2.825.750» и износ у
колони 8 од «3.675.750» замењује се износом
«3.825.750»,
- на позицији број 192 и економској класификацији 426 –
«Материјали» износ у колони 7 од «1.100.000» замењује
се износом «1.050.000» и износ у колони 8 од «3.850.000»
замењује се износом «3.800.000»,
- на позицији број 198 и економској класификацији 512 –
«Машине и опрема» износ у колони 6 од «4.350.000»
замењује се износом «4.250.000» и износ у колони 8 од
«6.250.000» замењује се износом «6.150.000»,
- укупан износ за функцију 810 у колони 6 од
«104.850.112» замењује се износом «98.050.112», износ у
колони 7 од «18.619.920» замењује се износом
«19.109.920» и износ у колони 8 од «123.470.032»
замењује се износом «116.670.032»,
- укупан износ за главу 4.6. у колони 6 од «104.850.112»
замењује се износом «98.050.112», износ у колони 7 од
«18.619.920» замењује се износом «19.109.920» и износ у
колони 8 од «123.470.032» замењује се износом
«116.670.032»,
- извори финансирања за главу 4.6 у колони 6 од
«104.850.112» замењује се износом «98.050.112», износ у
колони 7 од «18.619.920» замењује се износом
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«19.109.920» и износ у колони 8 од «123.470.032»
замењује се износом «116.670.032»,
- 01 приходи из буџета у колони 6 и колони 8 износ од
«104.775.399» замењује се износом «97.975.399»,
-04 сопствени приходи у колони 7 и колони 8 износ од
«17.375.540» замењује се износом «17.865.540»,
У Разделу 4, глава 4.8. «Буџетски фонд за развој
пољопривреде», функција 421– «Пољопривреда» врше се
следеће измене:
- на позицији број 210 и економској класификацији 451 –
«Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама» износ у колони 6 и колони 8 од
«4.500.000» замењује се износом «3.500.000»,
- укупан износ за функцију 421 износ у колони 6 и
колони 8 од «6.000.000» замењује се износом
«5.000.000»,
- укупан износ за главу 4.8.износ у колони 6 и колони 8
од «6.000.000» замењује се износом «5.000.000»,
- извори финансирања за главу 4.8. износ у колони 6 и
колони 8 од «6.000.000» замењује се износом
«5.000.000»,
- 01 приходи из буџета у колони 6 и колони 8 износ од
«4.355.000» замењује се износом «3.355.000»,
У Разделу 4, глава 4.9. «Буџетски фонд за
популациону политику», функција 040– «Породица и
деца» врше се следеће измене:
- на позицији број 213 и економској класификацији 4723
– «Накнаде из буџета за породицу и децу(помоћ за
новорођену децу, поклони за прваке, вантелесна оплодња
и остало» износ у колони 6 и колони 8 од «35.000.000»
замењује се износом «31.000.000»,
- укупан износ за функцију 040 износ у колони 6 и
колони 8 од «35.000.000» замењује се износом
«31.000.000»,
- укупан износ за главу 4.9.износ у колони 6 и колони 8
од «35.000.000» замењује се износом «31.000.000»,
- извори финансирања за главу 4.9. износ у колони 6 и
колони 8 од «35.000.000» замењује се износом
«31.000.000»,
- 01 приходи из буџета у колони 6 и колони 8 износ од
«35.000.000» замењује се износом «31.000.000»,
Укупан износ за Раздео 4 у колони 6 од
«1.303.177.289» замењује се износом «1.230.855.991»,
износ у колони 7 од «454.106.583» замењује се износом
«454.546.583» и у колони 8 износ од «1.757.283.872»
замењује се износом «1.685.402.574».
- извори финансирања за раздео 4 у колони 6 од
«1.303.177.289» замењује се износом «1.230.855.991»,
износ у колони 7 од «454.106.583» замењује се износом
«454.546.583» и у колони 8 износ од «1.757.283.872»
замењује се износом «1.685.402.574».
-01 приходи из буџета у колони 6 и колони 8 износ од
«1.152.866.390» замењује се износом «986.167.092»,
-04 сопствени приходи у колони 7 и колони 8 износ од
«56.530.774» замењује се износом «56.970.774»,
-13 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година
износ у колони 6 од «146.113.655» замењује се износом
од «240.491.655» и у колони 8 од «147.909.995» замењује
се износом «242.287.995»,
У Разделу 5, «Основно образовање», функција
912 – «Основно образовање», за 463- «текући трансфери
осталим нивоима влас.» врше се следеће измене:
- на позицији број 215 и економској класификацији 415
– «Накнада за превоз на посао и са посла» износ у
колони 6 и колони 8 од «1.995.000» замењује се износом
«1.395.000»,
- на позицији број 216 и економској класификацији 416 –
«Награде и други посебни расходи износ у колони 6 и
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колони 8 од «3.051.042» замењује се износом
«3.074.691»,
- на позицији број 217 и економској класификацији 421 –
«Стални трошкови» износ у колони 6 и колони 8 од
«68.489.378» замењује се износом «57.965.729»,
- на позицији број 219 и економској класификацији 423 –
«Опште услуге по уговору» износ у колони 6 и колони 8
од «3.870.150» замењује се износом «3.961.150»,
- на позицији број 220 и економској класификацији 424 –
«Специјализиване услуге» износ у колони 6 и колони 8
од «753.500» замењује се износом «763.500»,
- на позицији број 227 и економској класификацији 512 –
«Машине и опрема» износ у колони 6 и колони 8 од
«2.190.000» замењује се износом «2.250.000»,
- укупан износ за функцију 912 у колони 6 и колони 8 од
«116.612.225» замењује се износом «105.673.225»,
- укупан износ за раздео 5 у колони 6 и колони 8 од
«116.612.225» замењује се износом «105.673.225»,
- извори финансирања за раздео 5 у колони 6 и 8 износ
од «116.612.225» замењује се износом «105.673.225»,
- 01 приходи из буџета у колони 6 и 8 износ од
«116.612.225» замењује се износом «105.673.225».
У Разделу 6, «Средње образовање», функција 920
– «Средње образовање», за 463- «текући трансфери
осталим нивоима влас.» врше се следеће измене:
- на позицији број 231 и економској класификацији 421 –
«Стални трошкови» износ у колони 6 и колони 8 од
«37.744.530» замењује се износом «30.544.530»,
- на позицији број 232 и економској класификацији 422 –
«Трошкови за пословна путовања» износ у колони 6 и
колони 8 од «1.544.180» замењује се износом
«1.598.980»,
- на позицији број 233 и економској класификацији 423 –
«Опште услуге по уговору» износ у колони 6 и колони 8
од «1.477.820» замењује се износом «1.465.022»,
- на позицији број 236 и економској класификацији 426 –
«Материјали» износ у колони 6 и колони 8 од
«1.841.000» замењује се износом «1.853.798»,
-укупан износ за функцију 920 у колони 6 и колони 8 од
«64.925.085» замењује се износом «57.779.885»,
-укупан износ за раздео 6 у колони 6 и колони 8 од
«64.925.085» замењује се износом «57.779.885»,
-извори финансирања за раздео 6 у колони 6 и 8 износ од
«64.925.085» замењује се износом «57.779.885»,
- 01 приходи из буџета у колони 6 и 8 износ од
«64.925.085» замењује се износом «57.779.885»,
У Разделу 7, «Социјална заштита-Центар за
социјални рад», функција 070 – «Социјална помоћ
угроженом становништву», за 463- «текући трансфери
осталим нивоима влас.» врше се следеће измене:
- на позицији број 240 и економској класификацији 411 –
«Плате, накнаде и додаци за запослене» износ у колони
6 и у колони 8 од «3.470.000» замењује се износом
«3.480.400»,
- на позицији број 241 и економској класификацији 412 –
«Социјални доприноси (на терет послодавца)» износ у
колони 6 и у колони 8 од «621.120» замењује се износом
«626.120»,
- на позицији број 250 и економској класификацији 4729
–
«Једнократне
помоћи
социјално
угроженом
становништву» износ у колони 6 и колони 8 од
«4.500.000» замењује се износом «4.800.000»,
- укупан износ за функцију 070 у колони 6 и 8 од
«11.825.520» замењује се износом «12.140.520»,
- укупан износ за раздео 7 у колони 6 и колони 8 од
«11.825.520» замењује се износом «12.140.520»,
-извори финансирања за раздео 7 у колони 6 и 8 износ од
«11.825.520» замењује се износом «12.140.520»,
- 01 приходи из буџета у колони 6 и 8 износ од
«11.825.520» замењује се износом «12.140.520».
У Разделу 8, «Историјски архив Неготин-за
Одељење у Бору», функција 820 – «Услуге културе», за
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463- «текући трансфери осталим нивоима влас.» врше се
следеће измене:
- на позицији број 258 и економској класификацији 416 –
«Награде и остали посебни расходи» износ у колони 6 и
колони 8 од «170.000» замењује се износом «161.500»,
- на позицији број 259 и економској класификацији 421 –
«Стални трошкови» износ у колони 6 и колони 8 од
«150.000» замењује се износом «158.500»,
У Разделу 11, «ЈП «ЗОО ВРТ»», функција 540 –
«Заштита животињског света», врше се следеће измене:
- на позицији број 267 и економској класификацији 451 –
«Субвенције јавним неф.пред.и орган.» износ у колони
6 и колони 8 од «33.730.000» замењује се износом
«32.730.000»,
- укупан износ за функцију 540 у колони 6 и 8 од
«33.730.000» замењује се износом «32.730.000»,
- укупан износ за раздео 11 у колони 6 и колони 8 од
«33.730.000» замењује се износом «32.730.000»,
-извори финансирања за раздео 11 у колони 6 и 8 износ
од «33.730.000» замењује се износом «32.730.000»,
- 01 приходи из буџета у колони 6 и 8 износ од
«33.730.000» замењује се износом «32.730.000».
У Разделу 12, ЈП »Борски туристички центар»,
функција 473 – «Туризам», врше се следеће измене:
- на позицији број 268 и економској класификацији 451 –
«Субвенције јавним неф.пред.и орган.» износ у колони 6
и колони 8 од «29.040.000» замењује се износом
«28.540.000»,
- укупан износ за функцију 473 у колони 6 и 8 од
«29.040.000» замењује се износом «28.540.000»,
- укупан износ за раздео 12 у колони 6 и колони 8 од
«29.040.000» замењује се износом «28.540.000»,
- извори финансирања за раздео 12 у колони 6 и колони
8 од «29.040.000» замењује се износом «28.540.000»,
- 01 приходи из буџета у колони 6 и 8 износ од
«29.040.000» замењује се износом «28.540.000».
У Разделу 13, ЈП »Боговина», функција 630 –
«Водоснабдевање», врше се следеће измене:
- на позицији број 269 и економској класификацији 451 –
«Субвенције јавним неф.пред.и орган.» износ у колони 6
и колони 8 од «19.000.000» замењује се износом
«18.500.000»,
- укупан износ за функцију 630 у колони 6 и 8 од
«19.000.000» замењује се износом «18.500.000»,
- укупан износ за раздео 13 у колони 6 и колони 8 од
«19.000.000» замењује се износом «18.500.000»,
- извори финансирања за раздео 13 у колони 6 и колони
8 од «19.000.000» замењује се износом «18.500.000»,
- 01 приходи из буџета у колони 6 и 8 износ од
«19.000.000» замењује се износом «18.500.000».
У Разделу 14 «Невладине и друштвене
организације и удружења», функција 160 – «опште јавне
услуге некласификоване на другом месту», врше се
измене:
- на позицији број 271 и економској класификацији 481 –
«Дотације осталим непрофитним институцијаманевладине и др. организације» износ у колони 6 и колони
8 од «14.350.000» замењује се износом «11.650.000»,
- укупано за функцију 160 у колони 6 и колони 8 износ од
«15.150.000» замењује се износом «12.450.000»,
- укупан износ за раздео 14 у колони 6 и колони 8 од
«15.150.000» замењује се износом «12.450.000».
- извори финансирања за раздео 14 у колони 6 и колони
8 од «15.150.000» замењује се износом «12.450.000»,
- 01 приходи из буџета у колони 6 и 8 износ од
«15.150.000» замењује се износом «12.450.000».
У Разделу 17, Средства за пружање помоћи
избеглим и расељеним лицима, функција 070 –
«Социјална помоћ угроженом становништву», врше се
следеће измене:
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- на позицији број 285 и економској класификацији 421 –
«Стални трошкови» износ у колони 6 и колони 8 од
«70.000» замењује се износом «66.500»,
- на позицији број 286 и економској класификацији 422 –
«Трошкови службених путовања» износ у колони 6 и
колони 8 од «15.000» замењује се износом «18.500»,
У Разделу 19, Јавна установа Спортски центар
Бор у ликвидацији, функција 810 – «Услуге рекреације и
спорта», врше се следеће измене:
- на позицији број 295 и економској класификацији 451 –
«Субвенције Јавној установи Спортски центар Бор у
ликвидацији.» износ у колони 6 и колони 8 од
«7.000.000» замењује се износом «1.430.000»,
- укупан износ за функцију 810 у колони 6 и 8 од
«7.000.000» замењује се износом «1.430.000»,
- укупан износ за раздео 19 у колони 6 и колони 8 од
«7.000.000» замењује се износом «1.430.000»,
- извори финансирања за раздео 19 у колони 6 и колони
8 од «7.000.000» замењује се износом «1.430.000»,
- 01 приходи из буџета у колони 6 и 8 износ од
«7.000.000» замењује се износом «1.430.000».
У Разделу 20 «Пројекат ,,Уједињени у
разликама,,», функција 090 – «Социјална заштита
некласификована на другом месту» врше се измене:
- на позицији број 296 и економској класификацији 421 –
«Стални трошкови» износ у колони 6 од «500.000»
замењује се износом «250.000» и износ у колони 8 од
«1.144.214» замењује се износом «894.214»,
- на позицији број 298 и економској класификацији 424 –
«Специјализоване услуге» износ у колони 7 и колони 8
од «1.665.093» замењује се износом «1.480.669»,
- на позицији број 301 и економској класификацији 463 –
«Трансфери осталим нивоима власти» износ у колони 7
од «1.188.652» замењује се износом «1.373.076» и у
колони 8 од «2.713.652» замењује се износом
«2.898.076»,
- укупан износ за функцију 090 у колони 6 од
«11.094.507» замењује се износом «10.844.507» и колони
8 од «31.573.778» замењује се износом «31.323.778»,
- укупан износ за раздео 20 у колони 6 од «11.094.507»
замењује се износом «10.844.507» и колони 8 од
«31.573.778» замењује се износом «31.323.778»,
- извори финансирања за раздео 20 у колони 6 од
«11.094.507» замењује се износом «10.844.507» и колони
8 од «31.573.778» замењује се износом «31.323.778»,
- 01 приходи из буџета у колони 6 и 8 износ од
«11.094.507» замењује се износом «10.844.507»,
У Разделу 22 «Пројекат ,,ПРОГЕН,,», функција
490 – «Економски послови некласификовани на другом
месту» врше се измене:
- на позицији број 308 и економској класификацији 421 –
«Стални трошкови» износ у колони 6 од «300.000»
замењује се износом «100.000» и износ у колони 8 од
«600.000» замењује се износом «400.000»,
- на позицији број 310 и економској класификацији 423 –
«Опште услуге по уговору» износ у колони 6 од
«852.150» замењује се износом «1.208.650» и износ у
колони 8 од «3.893.900» замењује се износом
«4.250.400»,
- на позицији број 313 и економској класификацији 511 –
«Зграде и грађевински објекти» износ у колони 6 од
«150.075» замењује се износом «480.075» и у колони 8 од
«1.150.575» замењује се износом «1.480.575»,
- укупан износ за функцију 490 у колони 6 од «1.581.837»
замењује се износом «2.068.337» и колони 8 од
«6.270.168» замењује се износом «6.756.668»,
- укупан износ за раздео 22 у колони 6 од «1.581.837»
замењује се износом «2.068.337»
и колони 8 од
«6.270.168» замењује се износом «6.756.668»,
- извори финансирања за раздео 22 у колони 6 од
«1.581.837» замењује се износом «2.068.337» и колони 8
од «6.270.168» замењује се износом «6.756.668»,
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- 01 приходи из буџета у колони 6 и 8 износ од
«1.581.837» замењује се износом «10.844.507»,
За опис из колоне 5 «УКУПНО БУЏЕТ» износ у
колони 6 од «2.265.070.967» замењује се износом
«2.155.672.407», у колони 7 износ од «571.821.685»
замењује се износом «572.261.685», а износ у колони 8 од
«2.836.892.562» замењује се износом «2.727.934.092».
- извори финансирања износ у колони 6 од
«2.265.070.967» замењује се износом «2.155.672.407», у
колони 7 износ од «571.821.685» замењује се износом
«572.261.685», а износ у колони 8 од «2.836.892.562»
замењује се износом «2.727.934.092».
- 01 приходи из буџета у колони 6 и 8 износ од
«2.106.891.068» замењује се износом «1.903.114.508»,
- 04 сопствени приходи у колони 7 и 8 износ од
«56.530.774» замењује се износом «56.970.774»,
-13 нераспорећени вишак прихода из ранијих година
износ у колони 6 од «153.982.655» замењује се износом
«248.360.655» и износ у колони 8 од «163.863.995»
замењује се износом «258.241.995»,
Члан 9.
После члана 41ђ додаје се нови члан 41е. који
гласи:
«Члан 41е
Нераспоређени вишак прихода и примања из
ранијих година у укупном износу од 94.378.000 динара
распоређује за покриће текућих расхода и издатака».
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном листу општине Бор».
Број: 400-193 /2013-I
У Бору, 18.12.2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Добрица Ђурић, с.р.
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На основу члана 11. и 15, 15а, 15б и 15в Закона
о финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник
РС'', бр. 62/06, 47/11, 93/12 и 99/13), члана 32. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', 129/07 и
3/13) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист
општине Бор'', бр. 7/08 и 3/13), Скупштина општине Бор,
на седници одржаној дана 18. децембра 2013. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
У Одлуци о локалним комуналним таксама,
Тарифи локалних комуналних такси (''Службени лист
општине Бор'', бр. 15/12''), у Тарифном броју 1. став 1.
слово А) у алинеји 1. број: ''664.290,00'', замењује се
бројем: ''730.590,00''.
У алинеји 2. број: ''332.145,00'', замењује се
бројем: ''365.295,00''
После алинеје 2. додаје се нова алинеја 3. која
гласи:
''- 219.177,00 динара - мала правна лица''.
У досадашњој алинеји 3. која постаје алинеја 4.
број: ''199.285,00'', замењују се бројем: ''146.118,00''.
У слову Б) број: ''199.285,00'' замењује се
бројем: ''219.177,00''.
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У слову В) број: ''132.850,00'' замењује се
бројем: ''146.118,00''.
У Напомени уз Тарифни број 1. тачка 5. после
слова љ), додају се слова м) и н) која гласе:
''м) Правна лица, која обављају делатност на
територији општине Бор, и увећају број запослених у
2013. години, и то велика правна лица за најмање 20
радника, средња правна лица за најмање 10 радника, а
мала правна лица за најмање 3 радника од којих најмање
80% имају пребивалиште на територији општине Бор,
најмање у трајању од 3 године, а који су регистровани
као незапослени код Националне службе запошљавања у
општини Бор, и задрже увећан број запослених у 2013.
години, као и у следећој календарској години
(послодавац доказује списком новозапослених, списком
укупног броја запослених, фотокопијама личних карата
новозапослених и потврдом Националне службе
запошљавања, потврдом Фонда ПИО о плаћеним
порезима и доприносима за поменуте запослене у
претходној години, као и у следећој календарској
години), ослобађају се плаћања локалне комуналне таксе
за истицање фирме, за следећу, 2014. календарску
годину;
н) Предузетник који обавља делатност, на
територији општине Бор и повећа број запослених, за
најмање 2 радника у 2013. календарској години, ослобађа
се плаћања локалне комуналне таксе за истицање фирме
у наредној календарској години, уколико докаже да је у
2013. календарској
години, као и у наредној
календарској години имао увећан број запослених, за 2
запослена. ''
Члан 2.
Тарифни број 3. мења се и гласи :
''Износ локалне комуналне таксе за држање
моторних друмских и прикључних возила, осим
пољопривредних возила и машина, која се плаћа
приликом регистрације возила утврђује се у следећим
износима:
1) за теретна возила:
- за камионе до 2 т носивости - 1.570 динара,
- за камионе од 2 т до 5 т носивости - 2.100
динара,
- за камионе од 5 т до 12 т носивости - 3.670
динара,
- за камионе преко 12 т носивости - 5.240
динара;
2) за теретне и радне приколице (за путничке
аутомобиле) - 520 динара;
3) за путничка возила:
- до 1.150 цм3 - 520 динара,
- преко 1.150 цм3 до 1.300 цм3 - 1.050 динара,
- преко 1.300 цм3 до 1.600 цм3 - 1.570 динара,
- преко 1.600 цм3 до 2.000 цм3 - 2.100 динара,
- преко 2.000 цм3 до 3.000 цм3 - 3.150 динара,
- преко 3.000 цм3 - 5.240 динара;
4) за мотоцикле:
- до 125 цм3 - 420 динара,
- преко 125 цм3 до 250 цм3 - 630 динара,
- преко 250 цм3 до 500 цм3 - 1.050 динара,
- преко 500 цм3 до 1.200 цм3 - 1.260 динара,
- преко 1.200 цм3 - 1.570 динара;
5) за аутобусе и комби бусеве - 50 динара по
регистрованом седишту;
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6) за прикључна возила: теретне приколице,
полуприколице и специјалне теретне приколице за
превоз одређених врста терета:
- 1 т носивости - 420 динара,
- од 1 т до 5 т носивости - 730 динара,
- од 5 т до 10 т носивости – 1.000 динара,
- од 10 т до 12 т носивости - 1.360 динара,
- носивости преко 12 т - 2.100 динара;
7) за вучна возила (тегљаче):
- чија је снага мотора до 66 киловата - 1.570
динара,
- чија је снага мотора од 66 - 96 киловата - 2.100
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На основу члана 9. Закона о платама у
државним органима и јавним службама (''Службени
гласник РС'', бр. 34/01, 62/06-др. закон, 116/08-др. закон и
92/11) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист
општине Бор'', бр. 7/08и 3/13), Скупштина општине Бор,
на седници одржаној дана 18. децембра 2013. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПЛАТАМА И ДРУГИМ
ПРИМАЊИМА ЗА ИЗАБРАНА, ИМЕНОВАНА И
ПОСТАВЉЕНА ЛИЦА У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ
БОР

динара,
- чија је снага мотора од 96 - 132 киловата 2.620 динара,
- чија је снага мотора од 132 - 177 киловата 3.150 динара,
- чија је снага мотора преко 177 киловата - 4.200
динара;
8) за радна возила, специјална адаптирана
возила за превоз реквизита за путујуће забаве, радње
и атестирана специјализована возила за превоз пчела
- 1.050 динара. ''
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана, од дана
објављивања у ''Службеном листу Општине Бор'', а
примењује се од 1. јануара 2014. године.
Број: 434-11/2013-I
У Бору, 18. децембра 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Добрица Ђурић, с.р.
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На основу члана 64. Закона о буџетском
систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр. и 108/13) и
члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист
општине Бор'', бр. 7/08 и 3/13), Скупштина општине Бор,
на седници одржаној дана 18. децембра 2013. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ БУЏЕТСКОГ
ФОНДА ЗА ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ
Члан 1.
У Одлуци о оснивању буџетског Фонда за
популациону политику (''Службени лист општине Бор'',
бр. 10/13 – пречишћен текст и 14/13- испр.) у члану 21.
став 2. број: ''10.000,00'' замењују се бројем: ''15.000,00''.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор'', а
примењиваће се од 1. јануара 2014. године.
Број: 415-6/2013-I
У Бору, 18. децембра 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Добрица Ђурић, с.р.

Члан 1.
У Одлуци о платама и другим примањима за
изабрана, именована и постављена лица у органима
општине Бор (''Службени лист општине Бор'' бр. 8/12) у
члану 17. ст. 1. и 2. мењају се и гласе:
''Изабрано лице по престанку функције има
право на накнаду плате три месеца од дана када му је
престала функција, а у висини плате коју је имао на дан
престанка функције.
Право на накнаду плате из става 1. овог члана
може се продужити још за три месеца ако у та три месеца
стиче право на пензију.''
Члан 2.
У члану 18. ст. 3. и 4. мењају се и гласе:
''Именовано, односно постављено лице из става
2. овог члана има право на накнаду плате у трајању три
месеца од дана када му је престала функција, а у висини
плате коју је имао на дан престанка функције.
Право на накнаду плате из става 3. овог члана
може се продужити још за три месеца ако у та три месеца
стиче право на пензију.''
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.

Број: 120-30/2013-I
У Бору, 18. децембра 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Добрица Ђурић, с.р.
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На основу члана 3. Уредбе о критеријумима за
доношење акта о мрежи предшколских установа и акта о
мрежи основних школа (''Службени гласник РС'', бр.
80/10) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист
општине Бор'' бр. 7/08 и 3/13), Скупштина општине Бор,
на седници одржаној дана 18. децембра 2013. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПОДРУЧЈА ОСНОВНИХ
ШКОЛА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ БОР
Члан 1.
Овом одлуком одређују се подручја са којег ће
се деца уписивати у основне школе у насељеном месту
Бор.
Подручје основне школе обухвата одређене
улице, или делове улица.
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Члан 2.
Школа је дужна да упише свако дете са
подручја школе.
Школа може да упише и дете са подручја друге
школе, на захтев родитеља, у законски предвиђеном року
и у складу са могућностима школе.
Члан 3.
За насељено место Бор одређују се следећа
подручја основних школа:
1. Подручје основне школе ''ВУК КАРАЏИЋ''
обухвата следеће улице:
Вука Караџића, Инж. Шистека, Др Драгише Мишовића,
Трг ослобођења, Ђуре Ђаковића, Милана Васића Перице,
Радомира Јовановића Чочета, Ђорђа Вајферта бројеви 1 и
3, Бошка Бухе парни бројеви од 2 - 6, Албанске
Споменице, Димитрија Туцовића парни бројеви од 2 - 40
и непарни бројеви од 1 - 31, Моше Пијаде парни бројеви
од 2 - 24 и непарни бројеви од 1 – 15, Васе Пелагића
парни бројеви од 2 - 98 и непарни бројеви од 1 - 49,
Тимочке буне, Огашу Борулуј, Чока Борулуј непарни
бројеви од 1 - 69 и парни бројеви од 2 – 70.
2. Подручје основне школе ''БРАНКО
РАДИЧЕВИЋ'' обухвата следеће улице:
Мајданпечка, Ђорђа Вајферта парни бројеви од 2- 38 и
непарни бројеви од 3 – 37, Кестенова, Иве Лоле Рибара,
Рударска, Васе Дрецуна, Војске Југославије парни
бројеви од 2 – 34, 1. маја, Јована Дучића, Николе Пашића
парни бројеви од 36 – 64 и непарни бројеви од 37 – 41,
Моше Пијаде непарни бројеви од 15 – 53, 3.октобар
непарни бројеви од 1 – 57, Филипа Филиповића,
Његошева, Димитрија Туцовића парни бројеви од 42 – 70
и непарни бројеви од 33 – 61, Бошка Бухе непарни
бројеви од 1 - 5, Партизанска, Тимочка, Хердерова парни
бројеви од 2 – 38, Цетињска, Космајска, Игманска,
Владимира Вујовића, Душана Цветковића, Милутина
Петровића, Метохијска, Крагујевачка.
3. Подручје основне школе ''ДУШАН
РАДОВИЋ'' обухвата следеће улице:
Чеде Кецмана,Томе Миловановића, Омладинских
бригада, Генерала Павла Илића, Краља Петра I, Петра
Радовановића, Васе Пелагића парни бројеви од 100 - 212
и непарни бројеви од 51 – 133, Иве Андрића, Чока
Борулуј непарни бројеви од 71 – до краја, Косовска,
Церска, Хајдук Вељка, Међеда Усеиновића, Бранислава
Миленковића Срђе, Боривоја Томића Ике, Др.
Mиловановића , Солунска, Барска, Дринска, Црновршких
бригада, 3. октобар парни бројеви од 44 – 304 и непарни
бројеви од 59 – 103, Зелени булевар, Миклоша Раднотија,
Кучајна, Слатинска, Топлице Милана, Орловића Павла,
Бошка Југовића,Теретна железничка станица, Боре
Станковића, Бранка Ћопића, Веселина Маслеше,
Владимира Назора, Војводе Живојина Мишића,
Војислава Илића, Зајечарска, Јована Вучковића,
Колубарска, Ласла Лукача, Марка Миљанова, Мишарска,
Јована Јовановића Змаја, Петра Лубарде, Старине
Новака, Танаска Рајића, Топличка, Филипа Кљајића,
Петра Кочића.
4. П ОДРУЧЈЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''СВЕТИ
САВА'' ОБУХВАТА СЛЕДЕЋЕ УЛИЦЕ:
Бранка Радичевића, Доситеја Обрадовића, Бранислава
Нушића, Душана Милете, Авалска, Јована Цвијића,
Хомољска, Станоја Миљковића, Војске Југославије
непарни бројеви од 1 - до краја, Пионирска,
Пензионерска, Николе Пашића парни бројеви од 2 – 34 и
непарни бројеви од 1 – 35, 7.јула, Моше Пијаде парни
бројеви од 24 - до краја, Ђорђа Андрејевића Куна, 3.
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октобар парни бројеви од 2 – 42, Брковића Црног,
Хердерова
непарни бројеви од 1 - до краја,
Мирочка, Дечанска, Драгише Лапчевића, Козарачка,
Жагубичка,
Крајинска,
Ибарска,
Македонска,
Призренска, Личка, Крушевачка, Кладовска, Кривељска,
Горњанска, Златиборска, Војводе Радомира Путника,
Босанска, Бољевачка, Врањска, Злотска, Јабланичка,
Кнеза Милоша, Књажевачка, Кордунска, Михајла
Пупина, Озренска, Поречка, Хиландарска, Ртањска,
Стевана Сремца, Сокобањска, Милутина Бојића,
Хајдучка, Црноречка, Добривоја Радосављевића Бобија.
5. П ОДРУЧЈЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''3.ОКТОБАР« ОБУХВАТА СЛЕДЕЋЕ УЛИЦЕ:
Ђорђа Симеоновића, Неготинска, Пиротска, Ђердапска,
8. марта, Марка Орешковића, Наде Димић, Љубе
Јовановића Топионичара, Стевана Мокрањца, Ђуре
Јакшића, Љубе Нешића, Београдска, Светозара
Марковића, Косте Абрашевића, Гаврила Принципа,
Карађорђева, Николе Коперника, Николе Тесле, 9.
бригаде, Тимочке дивизије, 3. октобар непарни бројеви
од 105 - 119, Николе Коперника, Радничка, Саве
Ковачевића, 9. Југовића, Цара Лазара, Данила Киша,
Милоша Обилића, 28. марта.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 610-2/2013-I
У Бору, 18. децембра 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Добрица Ђурић, с.р.
194
На основу члана 76. Закона о буџетском
систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 63/13-испр.) и члана 43.
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.
7/08 и 3/13), Скупштина општине Бор, на седници
одржаној дана 18. децембра 2013. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ
БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2013.
ГОДИНЕ
I
Усваја се Извештај о извршењу буџета за
период јануар-септембар 2013. године.
II
Овај закључак објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 401-986/2013-I
У Бору, 18. децембра 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Добрица Ђурић, с.р.

18. децембар 2013.
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На основу члана 41. и 42. Закона о култури
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09) и члана 43. Статута
општине Бор (''Службени лист општинe Бор'', бр. 7/08 и
3/13), Скупштина општине Бор, на седници одржаној
дана 18. децембра 2013. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу члана Управног одбора Установе
''Центaр за културу општине Бор'', Бор
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Разрешава се мр Ранко Милетић дужности
члана Надзорног одбора Апотеке Бор.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022-160/2013-I
У Бору, 18. децембра 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР

I
Разрешава се Наташа Милковски, дужности
члана Управног одбора Установе ''Центaр за културу
општине Бор'', Бор.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022-137/2013-I
У Бору, 18. децембра 2013. године

ПРЕДСЕДНИК,
Добрица Ђурић, с.р.
198
На основу члана 130. Закона о здравственој
заштити (''Сужбени гласник РС'', бр.107/05, 72/09др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 и 45/13-др. закон) и
члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист
општинe Бор'', бр. 7/08 и 3/13), Скупштина општине Бор,
на седници одржаној 18. децембра 2013. године, донела
је

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Добрица Ђурић, с.р.
196
На основу члана 41. и 42. Закона о култури
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09) и члана 43. Статута
општине Бор (''Службени лист општинe Бор'', бр. 7/08 и
3/13), Скупштина општине Бор, на седници одржаној
дана 18. децембра 2013. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању члана Управног одбора Установе
''Центар за културу општине Бор'', Бор
I
Именује се Миодраг Кокелић за члана Управног
одбора Установе ''Центар за културу општине Бор'', Бор.
Мандат именованом траје до истека мандата
Управног одбора који је именован Решењем број: 02257/2010-I од 22.03.2010. године (''Службени лист
општине Бор'', бр. 4/10).
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022-184/2013-I
У Бору, 18. децембра 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Добрица Ђурић, с.р.
197
На основу члана 130. Закона о здравственој
заштити (''Сужбени гласник РС'', бр.107/05, 72/09др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 и 45/13-др. закон) и
члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист
општинe Бор'', бр. 7/08 и 3/13), Скупштина општине Бор,
на седници одржаној 18. децембра 2013. године, донела
је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу члана Надзорног одбора Апотеке Бор
I

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању члана Надзорног одбора Апотеке Бор
I
Именује се Валентина Зајкесковић, за члана
Надзорног одбора Апотеке Бор.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022-156/2013-I
У Бору, 18. децембра 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Добрица Ђурић, с.р.
199
На основу члана 130. Закона о здравственој
заштити (''Сужбени гласник РС'', бр.107/05, 72/09др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 и 45/13-др. закон) и
члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист
општинe Бор'', бр. 7/08 и 3/13), Скупштина општине Бор,
на седници одржаној 18. децембра 2013. године, донела
је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу председника Управног одбора
Апотеке Бор
I
Разрешава се др Синиша Србуловић дужности
председника Управног одбора Апотеке Бор, на лични
захтев.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022-81/2013-I
У Бору, 18. децембра 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Добрица Ђурић, с.р.

18. децембар 2013.
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На основу члана 130. Закона о здравственој
заштити (''Сужбени гласник РС'', бр.107/05, 72/09др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 и 45/13-др. закон) и
члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист
општинe Бор'', бр. 7/08 и 3/13), Скупштина општине Бор,
на седници одржаној 18. децембра 2013. године, донела
је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању председника Управног одбора Апотеке
Бор
I
Именује се мр Ранко Милетић, за председника
Управног одбора Апотеке Бор.
Мандат именованом траје до истека мандата
Управног одбора, који је именован Решењем број: 022155/2012-I од 24.12.2012. године (''Службени лист
општине Бор'', бр. 15/12).
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022-156/2013-I
У Бору, 18. децембра 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Добрица Ђурић, с.р.
201
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.
7/08 и 3/13), Скупштина општине Бор, на седници
одржаној дана 18. децембра 2013. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу чланова Школског одбора
Економско-трговинске школе, Бор
I
Разрешавају се дужности члана Школског
одбора Економско-трговинске школе, Бор и то:
1. Драгана Шеговић, представник родитеља,
2. Дејан Станковић, представник родитеља.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.
Об разложење
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.
Скупштина општине Бор је Решењем број: 022238/2011-I од 24.11.2011. године именовала Драгану
Шеговић и Решењем број: 022-175/2012-I од 4.12.2012.
године именовала Дејана Станковића, као представнике
родитеља, за чланове Школског одбора Економскотрговинске школе, Бор.
Економско-трговинска школа у Бору је актом
број: 906 од 11.09.2013. године обавестила Скупштину
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општине Бор да је именованим престао основ по коме су
именоване у Школски одбор.
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 55. став 3. тачка 4. одређено је да ће
скупштина јединице локалне самоуправе разрешити, пре
истека мандата, поједине чланове, укључујући и
председника, ако овлашћени предлагач покрене
иницијативу за разрешење члана органа управљања због
престанка основа по коме је именован у орган
управљања.
Имајући у виду напред наведено, Скупштина
општине Бор је одлучила 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: 022-142/2013-I
У Бору, 18. децембра 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Добрица Ђурић, с.р.

202
На основу члана 54. 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.
7/08 и 3/13), Скупштина општине Бор, на седници
одржаној дана 18. децембра 2013. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова Школског одбора
Економско-трговинске школе, Бор
I
Именују се за члана Школског одбора
Економско-трговинске школе, Бор, и то:
1. Небојша Радмилац, представник родитеља,
2. Саша Шолајић, представник родитеља.
Мандат именованима траје до истека мандата
Школског одбора који је именован Решењем број: 022139/2010-I од 23.7.2010 године (''Службени лист општине
Бор'', бр. 14/10).
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.
Образложење
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 11. је одређено да скупштина
јединице локалне самоуправе одлучује решењем о
предлогу овлашћеног предлагача.
Економско-трговинска школа, Бор је актом
број: 906 од 11.09.2013. године, доставила предлог
Савета родитеља, као овлашћеног предлагача, за
именовање нових чланова Школског одбора, Небојшу
Радмилца и Дејана Шолајића уместо Дргане Шеговић и
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Дејана Станковића, који су разрешени дужности због
престанка основа по коме су именовани у орган
управљања.
Увидом у Извештај Полицијске управе Зајечар,
стр. пов. бр. 235-6-5242/13 од 4.10.2013. године и у
Извештај Полицијске управе Бор, стр. пов. бр. 2194/13 од
29.10.2013. године, утврђено је да именовани нису
осуђивани за кривична дела утврђена у члану 54. став 10.
тачка 1. Закона о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 52/11 и
55/13).
С обзиром да је овлашћени предлагач
предложио нове кандидате за чланове Школског одбора,
Скупштина општине Бор је одлучила 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: 022-180/2013-I
У Бору, 18. децембра 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Добрица Ђурић, с.р.
203
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.
7/08 и 3/13), Скупштина општине Бор, на седници
одржаној дана 18. децембра 2013. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу чланова Школског одбора
Машинско-електротехничке школе Бор
I
Разрешавају се дужности члана Школског
одбора Машинско-електротехничке школе Бор, и то:
1. Лидија Милановић, представник родитеља,
2. Јасмина Шевић, представник родитеља.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.
Об разложење
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.
Привремени орган општине Бор је Решењем
број: 022-170/2010 од 23.7.2010. године именовао Лидију
Милановић и Јасмину Шевић, као представнике
родитеља за чланове Школсог одбора
Машинскоелектротехничке школе Бор.
Машинско-електротехничка школа Бор је актом
број: 863/1 од 17.09.2013. године обавестила Скупштину
општине Бор да је именованима престао основ по коме су
именоване у орган управљања.
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 55. став 3. тачка 4. одређено је да ће
скупштина јединице локалне самоуправе разрешити, пре
истека мандата, поједине чланове, укључујући и
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председника, ако овлашћени предлагач покрене
иницијативу за разрешење члана органа управљања због
престанка основа по коме је именован у орган
управљања.
Имајући у виду напред наведено, Скупштина
општине Бор је одлучила 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: 022-127/2013-I
У Бору, 18. децембра 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Добрица Ђурић, с.р.

204
На основу члана 54. 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.
7/08 и 3/13), Скупштина општине Бор, на седници
одржаној дана 18. децембра 2013. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова Школског одбора
Машинско-електротехничке школе Бор
I
Именују се за члана Школског одбора
Машинско-електротехничке школе Бор, и то:
1. Љиљана Јовић, представник родитеља,
2. Драган Пилиповић, представник родитеља.
Мандат именованим траје до истека мандата
Школског одбора који је именован Решењем број: 022170/2010 од 23.7.2010. године (''Службени лист општине
Бор'', бр. 14/10).
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.
Образложење
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 11. је одређено да скупштина
јединице локалне самоуправе одлучује решењем о
предлогу овлашћеног предлагача.
Машинско-електротехничка школа Бор, је
актом бр. 863/1 од 17.09.2013. године, доставила предлог
Савета родитеља, као овлашћеног предлагача, за
именовање нових чланова Школског одбора, Љиљану
Јовић и Драгана Пилиповића, уместо Лидије Милановић
и Јасмине Шевић, јер су разрешене дужности због
престанка основа по коме су именоване у орган
управљања.
Увидом у Извештај Полицијске управе Зајечар,
стр. пов. бр.1792/13 од 11.9.2013. године и Извештај
Полицијске управе Пожаревац стр. пов.бр. 1792/13 од
11.09.2013.године, утврђено је да именовани нису
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осуђивани за кривична дела утврђена у члану 54. став 10.
тачка 1. Закона о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 52/11 и
55/13).
С обзиром да је овлашћени предлагач
предложио нове кандидате за чланове Школског одбора,
Скупштина општине Бор је одлучила 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.

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.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР

Број: 022-181/2013-I
У Бору, 18. децембра 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Добрица Ђурић, с.р.
205
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.
7/08 и 3/13), Скупштина општине Бор, на седници
одржаној дана 18. децембра 2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу члана Школског одбора Основне
музичке школе ''Миодраг Васиљевић'' Бор
I
Разрешава се Весна Ицић дужности члана
Школског одбора Основне музичке школе ''Миодраг
Васиљевић'' Бор, представник родитеља.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.
Об разложење
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 54. одређено је да чланове органе
управљања установе именује и разрешава скупштина
јединице локалне самоуправе, а председника бирају
чланови већином гласова од укупног броја чланова.
Скупштина општине Бор је Решењем број: 022178/2011-I од 27. септембра 2011. године именовала је
Весну Ицић, као представнике родитеља за члана
Школског одбора ШОМО ''Миодраг Васиљевић'' Бор.
Основна музичка школа ''Миодраг Васиљевић''
Бор је актом број: 532 од 30.9.2013. године обавестила
Скупштину општине Бор да је именованој престао основ
по коме је именована у Школски одбор.
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 55. став 3. тачка 4. одређено је да ће
скупштина јединице локалне самоуправе разрешити, пре
истека мандата, поједине чланове, укључујући и
председника, ако овлашћени предлагач покрене
иницијативу за разрешење члана органа управљања због
престанка основа по коме је именован у орган
управљања.
Имајући у виду напред наведено, Скупштина
општине Бор је одлучила као у диспозитиву овог
решења.

Број: 022-138/2013-I
У Бору, 18. децембра 2013. године

ПРЕДСЕДНИК,
Добрица Ђурић, с.р.
206
На основу члана 54. 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.
7/08 и 3/13), Скупштина општине Бор, на седници
одржаној дана 18. децембра 2013. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању члана Школског одбора Основне
музичке школе ''Миодраг Васиљевић'' Бор
I
Именују се Слободан Ранђеловић за члана
Школског одбора Основне музичке школе ''Миодраг
Васиљевић'' Бор, представник родитеља.
Мандат именованом траје до истека мандата
Управног одбора који је именован Решењем број: 022137/2010-I од 23.07.2010. године (''Службени лист
општине Бор'', бр. 14/10).
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.
Образложење
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 54. одређено је да чланове органа
управљања установе именује и разрешава скупштина
јединице локалне самоуправе, а председника бирају
чланови већином гласова од укупног броја чланова.
Орган управљања установе има 9 чланова, од којих су
трећина представници локалне самоуправе, а по трећину
чланова предлажу запослени и савет родитеља установе
тајним изјашњавањем. Чланом 54. у ставу 11. је одређено
да скупштина јединице локалне самоуправе одлучује
решењем о предлогу овлашћеног предлагача.
Основна музичка школа ''Миодраг Васиљевић''
Бор, је актом бр. 532 од 30.9.2013. године, доставила
предлог Савета родитеља, као овлашћеног предлагача, за
именовање новог члана Школског одбора, Слободана
Ранђеловића уместо Весне Ицић, која је разрешена
дужности због престанка основа по коме је именована у
Школски одбор.
Увидом у Извештај Полицијске управе Бор, стр.
пов. бр. 1915/13 од 20.9.2013. године, утврђено је да
именовани није осуђиван за кривична дела утврђена у
члану 54. став 10. тачка 1. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.
72/09, 52/11 и 55/13).
С обзиром да је овлашћени предлагач
предложио новог кандидата за члана Школског одбора,
Скупштина општине Бор је одлучила 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
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предаје Управном суду у Београду непосредно или преко
поште.
Број: 022-182/2013-I
У Бору, 18. децембра 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Добрица Ђурић, с.р.
207
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.
7/08 и 3/13), Скупштина општине Бор, на седници
одржаној дана 18. децембра 2013. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу члана Школског одбора
ОШ ''Петар Радовановић'' Злот
I
Разрешава се Санела Крстић, дужности члана
Школског одбора ОШ ''Петар Радовановић'' Злот,
представник родитеља, на лични захтев.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.
Об разложење
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.
Истим чланом у ставу 3. одређено је да Школски одбор
чине по три представника запослених, родитеља и
јединице локалне самоуправе.
Скупштина општине Бор је Решењем број: 02274/2011-I од 19.04.2011. године именовала Санелу
Крстић, као представника родитеља, за члана Школског
одбора ОШ ''Петар Радовановић'' Злот.
Законом о основама система образовања и
васпитања, у члану 55. став 3. одређено је да ће
скупштина јединице локалне самоуправе разрешити, пре
истека мандата, поједине чланове, укључујући и
председника, на лични захтев члана.
Именована је дана 17.9.2013. године поднела
оставку на функцију члана Школског одбора ОШ ''Петар
Радовановић'' Злот.
Имајући у виду напред наведено, Скупштина
општине Бор је одлучила 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.
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На основу члана 54. 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.
7/08 и 3/13), Скупштина општине Бор, на седници
одржаној дана 18. децембра 2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању члана Школског одбора
ОШ ''Петар Радовановић'' Злот
I
Именује се Слађан Фајњишевић, за члана,
Школског одбора ОШ ''Петар Радовановић'' Злот,
представник родитеља.
Мандат именованом траје до истека мандата
Школског одбора који је именован Решењем број: 02274/2011-I од 19.04.2011. године (''Службени лист
општине Бор'', бр. 14/11).
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.
Образложење
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 11. је одређено да скупштина
јединице локалне самоуправе одлучује решењем о
предлогу овлашћеног предлагача.
ОШ ''Петар Радовановић'' Злот, је актом број:
1376 од 21.10.2013. године доставила предлог Савета
родитеља, као овлашћеног предлагача, за именовање
новог члана Школског одбора, Слађана Фајњишевића
уместо Санеле Крстић, која је разрешена дужности на
лични захтев.
Увидом у Извештај Полицијске управе Бор, бр.
235-3-1929/13, од 19.11.2013. године, утврђено је да
именовани није осуђиван за кривична дела утврђена у
члану 54. став 10. тачка 1. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.
72/09, 52/11 и 55/13).
Сходно наведеном одлучено 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: 022-183/2013-I
У Бору, 18. децембра 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР

Број: 022-141/2013-I
У Бору, 18. децембра 2013. године

ПРЕДСЕДНИК,
Добрица Ђурић, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Добрица Ђурић, с.р.

18. новембар 2013.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08 и 3/13), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 18. децембра 2013. године, донела је
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СТАНОВАЊА РОМА ОПШТИНЕ БОР
1. Овим локалним акционим планом, као стратешким документом, унапређују се услови становања Рома општине Бор, у периоду трајања Програма ''Декада укључења Рома 2005-2015.
године''.
Локални акциони план за унапређење становања Рома општине Бор садржи:

1. ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ: Побољшање услова становања ромске популације.
Ц ИЉ

Мера

Индикатор

Носиоци

Подаци:
Доступност и потребе

Буџет
2013-2017

Временски
рок

Извори
финансирања

Свеобухватна и
одржива обнова
и унапређење
услова
живљења у
ромским
насељима

1.Спровођење
истраживања и анкета о
стамбеним потребама
Рома
2. Израда одговарајуће
урбанистичке
документације
3.Изградња
инфраструктурне мреже –
улице, водовод,
канализација, електромрежа до нивоа у коме се
налази суседство и
плаћање прикључака на
комуналну
инфраструктуру.

1. Спроведена
истраживања и анкете
2. Израђена урбанистичка
документација
3. Унапређени санитарни
услови у насељима;
насеља и куће повезани на
основну инфраструктурну
мрежу
4. Број стамбених објекта
који су доведени до нивоа
који испуњава техничке
услове

1. Постојеће градске
комуналне службе.
2. Посебна група
формирана при
граду/општини која
управља и прати
реализацију
целокупног програма
3. Дирекција за
изградњу града
4. Одељење за
урбанизам
5. Ромска регионална
канцеларија НСРНМ
6. МЖСПП

1. Стратегија за
смањење сиромаштва.
2. Стратегија за
унапређење положаја
Рома у Републици
Србији
3. Истраживање Центра
за истраживање
етницитета
4. Релевантне НВО у
области становања
5. Министарство за
државну управу и
локалну самоуправу

1.Анкете:
100.000,00

2013. до 2014.

2.Урбанистичка
документација:
1.000.000,00

2013. до 2014.

Министарство за
инфрастукуру
МЖСПП
УНДП
УНХАБИТАТ

3.Реализација:
1.100.000,00

2013. до 2015

УКУПНО:

ЕУ фондови
Општина Бор
Домаћи и
међународни
фондови и
донатори

2.200.000,00 динара

18. децембар 2013
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2. ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ: Легализација ромских насеља
Ц ИЉ

Мера

Индикатор

Носиоци

Подаци:
Доступност и потребе

Буџет
2013-2017

Временски
рок

Извори
финансирања

Дефинисати
локације на
којима се налазе
ромске махале
које треба
легализовати

1. Дефинисати локације на
којима се налазе ромске
махале које треба
легализовати и донети Акт
о легализацији ромских
насеља
2. У насељима која су
предвиђена за
легализацију урадити
пројекте изградње
комуналне
инфраструктуре,
адаптације стамбених
објеката и санирати дивље
депоније.

1.Донета одлука од стране
Скупштине града о
потреби легализације
ромских насеља и донет
Акт о легализацији
ромских насеља у складу
са ГУП-ом
2.Урађени пројекти за
изградњу путева, водовода
и канализације, адаптацију
стамбених објеката,
зелених површина.

1. Министарство за
животну средину и
просторно планирање
2. Посебна група
формирана при
граду/општини
3. Постојеће градске/
општинске службе
4. Регионална
канцеларија НСРНМ
5. Дирекција за
изградњу Бора
6. Одељење за
урбанизам
7. Донатори

1. Стратегија за
смањење сиромаштва.
2. Стратегија за
унапређење положаја
Рома у Републици
Србији
3. Истраживање Центра
за истраживање
етницитета
4. Релевантне НВО у
области становања
5. МДУЛС

1. Људски
ресурси

2013. до 2014

2.Урбанистичка
документација:
1.000.000,00

2013. - 2015.

Министарство за
инфрастукуру
МЖСПП
УНДП
ЕУ фондови
Општина Бор
Комесаријат за
избеглице
Домаћи и
међународни
фондови и донатори

1.000.000,00 динара

УКУПНО:
3. ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ: Решавање стамбених проблема Рома
Ц ИЉ

Мера

Индикатор

Носиоци

Подаци:
Доступност и потребе

Буџет
2013-2017

Временски
рок

Извори
финансирања

Решавање
стамбених
потреба Рома

Мере и акције у циљу
трајне интеграције
(решавање стамбеног
питања) Рома у општини
Бор.
Изградња мањих
приземних објеката за 20
породица (ИРЛ) и 20
мањих приземних објеката
за домицилно
становништво ромске
националности из
општине Бор
Реновирање постојећих
објеката- барака (замена)

1. Решено стамбено питање
за 40 ромских породица

1. МДУЛС
2.Општина Бор
3. УНХЦР
4. Регионална
канцеларија НСРНМ
5. Комесаријат за
избеглице
6. Донатори

1. Подаци Комесаријата
за избеглице Бор
2. Подаци УНХЦР-а
3. Подаци РНВО

3.000.000,00

2013. до 2017.

МЖСПП
ЕУ фондови
Домаћи и
међународни
фондови и донатори

УКУПНО:
ТОТАЛ (за све време трајања акционог плана)

3.000.000,00 динара
24.800.000,00 динара

18. децембар 2013
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2. Општина Бор ће спроводити Локални акциони план за унапређење становања Рома општине Бор, у складу са својим реалним, материјало-техничким, финансијским и кадровским
могућностима.
3. Овај локални акциони план објавити у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 360-333/2013-I
У Бору, 18. децембра 2013. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Добрица Ђурић, с.р.

18. децембар 2013
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08 и 3/13), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 18. децембра 2013. године, донела је
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА РОМА ОПШТИНЕ БОР
1. Овим локалним акционим планом, као стратешким документом, унапређују се услови за запошљавања Рома општине Бор, у периоду трајања Програма ''Декада укључења Рома 20052015. године''.
Локални акциони план за унапређење запошљавања Рома општине Бор садржи:
1. ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ: Запошљавање у малих и средњих предузећа, самозапошљавање, социјална предузећа

Ц ИЉ

Мера

Унапређење
предузетништва
код Рома

Ажурирање података о
Број прикупљених
Ромима(незапосленим, на
података по анкетама и
евиденцији, у сивој
усклађеним базама(НЗС,
економији, у установама и РНВО, ЈП и ЈУ)
јавним предузећима,
инвалидна лица, ромкиње) 20 Рома покренуло
Тренинг у области
властити бизнис на
покретања властитог
годишњем нивоу
бизниса, развоја пословног
плана, конкурисања код
% Рома који су завршили
банака за кредите и
другу шансу – обуке
зајмове
% Рома запослених Рома
након завршене обуке у
Обука Рома
занимањима које
ангажованих у старим
тренутно захтева
ромским занимањима
тржиште рада

Индикатор

Носиоци

Подаци: Доступност и
потребе

Буџет
2013-2017

Временски
рок

Извори
финансирања

Министарство
економије и региналног
развоја

ПОСТОЈЕЋЕ:
Мониторинг МСП
отворених од стране
претходно
незапослених Рома у
надлежности је НСЗ ; у
случају осталих Рома
локалне власти воде
статистичку евиденцију
СОШО“Видовдан“
ПОТРЕБЕ:
Вршење мониторинга
од стране осталих
агенција, партнера.

1.000.000,00
годишње

2013.-2017

МЕРР

Национална служба за
заопошљавање (НСЗ)
Општина Бор
Координатор за питања
мањина
Координатор за ромска
питања
Ромска регионална
канцеларија НСРНМ
РНВО

Отварање клубоваагенције за тражење
посла у ромским
насељима, писање ЦВ-а,
ресоцијализација,
активно тражење посла,
Подрска у отварању МСП,
задруга за запошаљавање,
радњи, ортачких

% Рома ангажованих у
сивој економији и
самозапослени Роми који
региструју своју
делатност(годишње)
Број ревитализованих
старих ромских занимања
Број Рома који су завршили
преквалификациију,

Извештаји постојећих
НВО
Извештаји надлежних
министарстава
Евидентирање
потенцијалних
полазника обука и
спровођење обука на
месечном нивоу

НСЗ Бор
Домаћи и
међународни
донатори
ЕУ фондови
Републичка агенције
за развој МСП-а
Фонд за развој
Републике Србије

18. децембар 2013
удружења и осталих
облика предузетничког
удруживања
Подршка у запошљавању
Рома са завршеном
СОШО школом
Ревитализација старих
ромских занимања
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доквалификацију и додатну
квалификацију у циљу
стицања нових знања
Број и врста реализованих
едукација
Број радно ангажованих
Рома који раде у
штампаним и
електронским медијима

Доквалификације и
преквалификације
незапослених лица са
дефицитарним знањем
Едукација за ромске
медијске раднике
УКУПНО:

4.000.000,00 динара

2. ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ: Запошљавање у постојећим знањима и квалификацијама
Ц ИЉ
Мера
Индикатор
Носиоци
З АПОШЉ АВАЊЕ
У ПОСТОЈЕЋИМ
ЗНАЊИМА И
КВАЛИФИКАЦИЈ
АМА

-Повећати
запошљивост
Рома
(Незапослени,
особе са
инвалидитетом,
жене, омладина)

Обука у знањима и
вештинама званично
признатим
(дипломе) као сто су
граћевинарство,
производња и услуге,
пољопривреда, итд.
Јавни радови Републике
Србије
Отварање задругe за
сакупљање секундарних
сировина

100 Рома годишње обучено
(25 % жене)

МЕРР
МПРС

Број Рома запослено
кроз програм јавних
радова
100 Рома укључено у
задругу – 100 сакупљача
секундарних сировина
50 Рома укључено у
пољопривредне задруге

МПљРС
Национална служба за
заопошљавање (НСЗ)

УКУПНО:

ПОТРЕБЕ:
1 задруга за сакупљаче
секундарних сировина

Општина Бор
Ромска регионална
канцеларија НСРНМ
РНВО

Отварање
пољопривредних задруга и
пластеника

Подаци: Доступност и
потребе
ПОСТОЈЕЋЕ:
2009. преко
Републичких јавних
радова упошљено око
100 Рома/киња

1 пољопривредна
задруга
Помоћ у регистрацији
пољопривредне задруге

Буџет
2013-2017
Обуке:
200.000,00
годишње

Временски
рок
Обуке: од
2011.до
2015.год.

Извори
финансирања
МЕРР
МПРС
МПљРС

Јавни радови:
У завистности од
броја запослених

Јавни радови:
од 2012. до
2016.год.

НСЗ Бор

Задруга за
сакупљаче
секундарних
сировина (
шредер, миксер,
млинови за
млевење ПЕТ
амбалаже)
1.000.000,00
једнократно

Задруге за
сакупљаче
секундарних
сировина: од
2011. до 2012.

Домаћи и
међународни
донатори

Пољопривредн
е задруге: од
2011. до 2012

Републичка агенције
за развој МСП-а

Пољопривредназа
друга (куповина
пластеника):
1.000.000,00
4.200.000,00 динара

РРА

ЕУ фондови

Фонд за развој
Републике Србије

18. децембар 2013

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“

3. ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ: Размена информација о запошљавању
Ц ИЉ
Мера
Индикатор
Приступ
информацијама
о запошљавању
и постојећим
могућностима
економског
оснаживања за
Роме

Информативна
кампања о различитим
врстама услуга које
пружају службе за
запошљавање
Сарадња/размена
информација између
ромских НВО-а
приватног сектора и НЗС
Бор
Израда свеукупног пописа
актуелних могућности за
запошљење у заједници
Објављивати у локалним
медијима примере добре
праксе у запошљавању
Рома
Истраживање положаја
Рома на тржишту рада

- 2.000 Рома годишње
информисано о новим
могућностима новог
запослења
- Број умрежених ромских
и осталих НВО и број
мрежа
- Формирана база података
о слободним радним
местима на основу
претежне квалификационе
структуре Рома
-број укључених јавних и
приватних предузећа у
заједничку кампању
-број писаних чланака у
медијима, тв и радио
прилози, веб презентације
- постојање извештаја
урађених за приоритетну
област

Носиоци
НЗС Бор
Општина Бор
Координатор за питања
мањина
Ромски оординатор
Ромска регионална
канцеларија НСРНМ
Релевантне НВО
Повратне информације
од приватних
предузећа преко
упитника

БРОЈ 20

Подаци: Доступност и
потребе
ПОСТОЈЕЋЕ:
Подаци НЗС филијала
Бор о слободним
радним местима
ПОТРЕБА:
Округли столови и
фокус групе са
постојећим
послодавцима.
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Буџет
2013-2017
500.000,00
годишње

Временски
рок
2013.-2017.

МЕРР
НСЗ Бор
Општина Бор

РРА
ЕУ фондови

Извештаји о положају
Рома на тржишту рада
на територији града Бор

Домаћи и међународни
донатори

Ромска регионална
канцеларија НСРНМ
РНВО

Унапредити информисање
у штампаним и
електронским медијима
(ромске радио станице,
двојезички
информатор/билтен)
УКУПНО:

Извори финансирања

2.000.000,00 динара

18. децембар 2013
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4. ПРИОРИТЕНА ОБЛАСТ: Запошљавање у локалним институцијама
Ц ИЉ
Мера
Индикатор
Носиоци
Умањити
диспаритет између
учешћа Рома у
укупној популацији,
као и
репрезентативности
у локалним
институцијама

Запослити Роме у
јавним службама у
складу са
процентуалним
учешћем у
становништву
Афирмативна акција
од стране носиоца
власти /државних
органа
Ромски координатор
у Општинској управи
Бор

- Број Рома запослено
у
локалним државним
установама служећи
својој заједници и
потребама локалне
власти

Општина Бор
Ромска регионална
канцеларија НСРНМ
Кооординатор за
питања мањина
Релевантне НВО

БРОЈ 20

Подаци: Доступност
и потребе
Не постоји прецизна
база података о броју
Рома
који
су
запослени
у
локалним
институцијама

Буџет
2013-2017
У зависности од
систематизованих
нових радних места
Паушално
500.000,00
годишње

441

Временски рок
Запошљавање Рома у
јавним службама
2013.-2017.

Извори
финансирања
У општини Бор
(у
зависности
од
систематизованих
нових радних места)
Донатори

Ромски координатор
2013.-2017.

Извештаји
постојећих НВО

-Спроведене
афирмативне акције
према Закону

Извештаји
надлежних
министарстава

-Формално постојање
ромског
координатора
при Општинској
управи Бор

Укупно:
УКУПНО ( за све време трајања акционог плана)

2.000.000,00 динара
12.200.000,00 динара

2. Општина Бор ће спроводити Локални акциони план за унапређење запошљавања Рома општине Бор, у складу са својим реалним, материјало-техничким, финансијским и кадровским
могућностима.
3. Овај локални акциони план објавити у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 10-10/2013-I
У Бору, 18. децембра 2013. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Добрица Ђурић, с.р.

18. децембар 2013

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08 и 3/13), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана 18. децембра 2013. године, донела је
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВСТВА РОМА ОПШТИНЕ БОР
1. Овим локалним акционим планом, као стратешким документом, унапређују се услови здравља Рома општине Бор, у периоду трајања Програма ''Декада укључења Рома 2005-2015.
године''.
Локални акциони план за унапређење здравства Рома општине Бор садржи:

1. ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ: Укључивање Рома у здраствени систем и обезбеђивање континуитета у здраственој заштити.
Ц ИЉ
Мера
Индикатор
Носиоци
Подаци:
Доступност и потребе
З ДРАВСТВЕНО
ИСТРАЖИВАЊЕ ,
СА ЦИЉЕМ
ДЕФИНИСАЊА
МОРБИДИТЕТА И

Анализа о тренутном
свеобухватном
здравственом стању
Ромске популације

МОРТАЛИТЕТА,
КАО И ОСНОВНЕ
БАЗЕ ПОДАТАКА О

1. Број израђених упитника
за процену здравственог
стања Ромске популације
2. % обрађених података о
здравственом стању и
израда програма за његово
унапређење

ЗДРАВСТВЕНОМ
СТАЊУ
ПОПУЛАЦИЈЕ
Р ОМА

1. Министарство
здравља
2. Општина Бор
3. Регионална
канцеларија
националног Савета
Рома
5. Црвени крст Бор
6. Међународне
организације
7. РНВО

1. Попис становништва
из 2012 године
2. Попис домаћинстава
и чланова, којим
располажу локална
самоуправа,
Здрав.центар и цивилни
сектор

УКУПНО:
2. ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ: Приступачније здраствене установе сиромашним ромским породицама и деци.
Ц ИЉ
Мера
Индикатор
Носиоци
Подаци:
Доступност и потребе
Побољшање
здравствене
заштите за целу
Ромску
популацију

1. Здравствени медијатор
2.Пројекти промоције
јавног здравља и њихова
имплементација
3. Израда локалних
програма везаних за
репродуктивно здравље и
здравље жена
4. Рад медијатора у
здравственим тимовима
5.Организовати годишње
акције пријављивања

1. Број прегледа и број
лица ромске популације
прегледаних
2. Број пројеката и подаци
по завршетку пројеката
3. Број и проценат
популације Рома,
укључених у превентивне
програме
4. Проценат спроведене
имунизације и здравствене
заштите код деце

1. Ромски здраствени
медијатор
2.Министарство
здравља
3. Регионална
канцеларија
националног Савета
Рома
4.Заводи за заштиту
здравља и Дом здравља
5. Постојеће градске/

1. Стратегија за
смањење сиромаштва
2. Подаци ромског
здраственог медијатора
3. Базе постојећих
података Здраственог
центра и Дома здравља
Бор
3. Базе постојећих
података осталих
релевантних НВО
4. Релевантни подаци из

Буџет
2013-2017
300.000,00
годишње

Временски
рок

Извори
финансирања

2013.-2017.

Министарство
здравља РС
Општина Бор
УНХЦР
УНИЦЕФ
УНДП
ОСЦЕ
ЕУ фондови

1.200.000,00 динара
Буџет
2013-2017

Временски
рок

Извори
финансирања

600.000,00
годишње

2013.-2017.

Министарство
здравља РС
УНХЦР
УНИЦЕФ
УНДП
Општина Бор
ЕУ фондови
Домаћи и страни
донатори

18. децембар 2013
непријављене ромске деце
у матичне евиденције
грађана и отварања
здравствених
легитимација
6. Вакцинација деце на
терену и превенција
хроничних незаразних
обољења.

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“

5. Пораст броја пријављене
ромске деце у матичне
евиденције грађана и већи
обухват деце примарном
здравственом заштитом

општинске службе.
6. РНВО
7. Црвени крст
8. Донатори

БРОЈ 20
пописа становништва и
подаци РЗС

6. Број Рома који остварују
здраствену заштиту.

УКУПНО:
3. ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ: Побољшање здраствене заштите ромске популације у односу на животно окружење
Ц ИЉ
Мера
Индикатор
Носиоци
Подаци:
Доступност и потребе
Животно
окружење у
Ромској
заједници

1. Побољшање услова
становања у смислу
снабдевености воде за
пиће, санитарних уређаја
итд.
2. Сачинити јединствен
упитник о социјалном и
здравственом статусу
(социјална карта) ромских
породица на територији
општине Бор и спровести
га на терену
3.Преветивне мере(подела
хигијенских пакета који
садрже средства за
сузбијање ваши ,
раз.других паразита)
4. Дератизација и
дизинфекција
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1. Број домаћинстава са
потребним санитарним
условима и
смањење броја
домаћинстава са домаћим
животињама, као и бољи
услови за чување
2. Урађена активна база
података (социјална карта)
о ромској популацији у
општини Бор и број
попуњених упитника

1. Завод за заштиту
здравља Зајечар и Дом
здравља Бор
2. Општина Бор
3. Ромска регионална
канцеларија
Националног Савета
Рома
4. РНВО
5. Црвени крст Бор
6. Ромски здраствени
медијатор
7. Донатори

1. Стратегија засмањење
сиромаштва.
2. Подаци Дома здравља
Бор и Завода за јавно
здравље Зајечар
3. Подаци ромске
регионалне канцеларије
4. Резултати
здравствених студија
5. Подаци ромског
здраственог медијатора

4.000.000,00 динара
Буџет
2013-2017

Временски
рок

Извори
финансирања

600.000,00
годишње

2013.-2017.

Министарство
здравља РС
Општина Бор
УНХЦР
УНИЦЕФ
УНДП
ОСЦЕ
ЕУ фондови
Домаћи и страни
донатори

3.Број домаћинства у
којима су нехигијенски
услови

УКУПНО:
1.500.000,00 динара
УКУПНО (за све време трајања АП)
6.000.000,00 динара
2. Општина Бор ће спроводити Локални акциони план за унапређење здравства Рома општине Бор, у складу са својим реалним, материјало-техничким, финансијским и кадровским
могућностима.
3. Овај локални акциони план објавити у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 510-3/2013-I
У Бору, 18. децембра 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Добрица Ђурић, с.р.

18. новембар 2013.

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“

212
На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07) и члана
43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'',
бр. 7/08 и 3/13), Скупштина општине Бор, на седници
одржаној дана 18. децембра 2013. године донела је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о измени Статута
Установе Спортски центар ''Бор'' Бор
I
Даје се сагласност на Одлуку о измени Статута
Установе Спортски центар ''Бор'' Бор, коју је донео
Управни одбор Установе Спортски центар ''Бор'', на
седници одржаној 09.12.2013. године.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 110-61/2013-I
У Бору, 18. децембра 2013. године

БРОЈ 20
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На основу члана 50. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12) и
члана 43. Статута општине Бор („Службени лист
општине Бор“, бр. 7/08 и 3/13), Скупштина општине Бор,
на седници одржаној 18. децембра 2013. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм о изменама и
допунама Програма пословања Јавног предузећа
„Штампа, радио и филм“ Бор за 2013. годину
I
Даје се сагласност на Програм о изменама и
допунама Програма
пословања Јавног предузећа
„Штампа, радио и филм“ Бор за 2013. годину, који је
донео Управни одбор Јавног предузећа „Штампа, радио и
филм“ Бор, на седници одржаној 18.11.2013. године, под
бројем 100/13.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број:022-143/2013-I
У Бору, 18. децембра 2013. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Добрица Ђурић, с.р.
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На основу члана
32. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07) и члана
43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'',
бр. 7/08 и 3/13), Скупштина општине Бор, на седници
одржаној дана 18. децембра 2013. године, донела је
РЕШ ЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни
Статута Јавног предузећа ''Штампа, радио и филм'',
Бор
I
Даје се сагласност на на Одлуку о изменама и
допуни Статута Јавног предузећа ''Штампа, радио и
филм'', Бор, коју је донео Управни одбор Јавног
предузећа ''Штампа, радио и филм'', Бор, на седници
одржаној 18.11.2013. године.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 110-59/2013-I
У Бору, 18. децембра 2013. године

ПРЕДСЕДНИК,
Добрица Ђурић, с.р.
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На основу члана 50. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12) и
члана 43. Статута општине Бор („Службени лист
општине Бор“, бр. 7/08 и 3/13), Скупштина општине
Бор, на седници одржаној 18. децембра 2013. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм о изменама и
допунама Програма пословања Јавног предузећа
„Зоолошки врт“ Бор за 2013. годину
I
Даје се сагласност на Програм o изменама и
допунама Програма пословања Јавног предузећа
„Зоолошки врт“ Бор за 2013. годину, који је донео
Управни одбор Јавног предузећа „Зоолошки врт“, на
седници одржаној 10.12.2013. године, под бројем: 883/13.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022- 168/2013-I
У Бору, 18. децембра 2013. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Добрица Ђурић, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Добрица Ђурић, с.р.

18. децембар 2013
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На основу члана 50. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 119/12) и
члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист
општине Бор'', бр. 7/08 и 3/13), Скупштина општине Бор,
на седници одржаној дана 18. децембра 2013. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм о изменама и
допунама Програма пословања Јавног комуналног
предузећа ''Топлана'' Бор за 2013. годину
I
Даје се сагласност на Програм о изменама и
допунама Програма пословања Јавног комуналног
предузећа ''Топлана'' Бор за 2013., коју је донео Управни
одбор Јавног комуналног предузећа “Топлана“ Бор, на
седници одржаној 05.11.2013. године, под бројем 18/52013.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број:023- 60/2013-I
У Бору, 18. децембра 2013. године
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На основу члана 50. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12) и
члана 43. Статута општине Бор („Службени лист
општине Бор“, бр. 7/08 и 3/13), Скупштина општине Бор,
на седници одржаној 18. децембра 2013. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм о измени Програма
пословања Јавног предузећа „Борски туристички
центар“ Бор за 2013. годину
I
Даје се сагласност на Програм о измени
Програма пословања Јавног предузећа „Борски
туристички центар“ Бор за 2013. годину, коју је донео
Управни одбор Јавног предузећа „Борски туристички
центар“ Бор, на седници одржаној 11.12.2013. године,
под бројем: 1168/2013.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 022-173/2013-I
У Бору, 18. децембра 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Добрица Ђурић, с.р.
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На основу члана 50. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12) и
члана 43. Статута општине Бор („Службени лист
општине Бор“, бр. 7/08 и 3/13), Скупштина општине Бор,
на седници одржаној 18. децембра 2013. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм о изменама и
допунама Програма пословања Јавног предузећа за
стамбене услуге ''Бор'' Бор за 2013. годину
I
Даје се сагласност на Програм о изменама и
допунама Програма пословања Јавног предузећа за
стамбене услуге ''Бор'' Бор за 2013. годину, који је донео
Управни одбор Јавног предузећа за стамбене услуге
''Бор'' Бор, на седници одржаној 18.11.2013. године, под
бројем 5851/3.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број:022-145/2013-I
У Бору, 18. децембра 2013. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Добрица Ђурић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК,
Добрица Ђурић, с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07), 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. 7/08 и 3/13),
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 18.
децембра 2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању претходне сагласности на употребу имена
општине Бор у називу Женског фудбалског клуба
I
Даје се претходна сагласност на употребу имена
општине Бор у називу Женског фудбалског клуба ''Бор''.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Бор''.
Број: 016-25/2013-I
У Бору, 18. децембра 2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Добрица Ђурић, с.р.

18. децембар 2013
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