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На основу члана 81. Закона о буџетском 

систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10, 

101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14, 

65/15-др. закон, 103/15 и 99/16) и члана 67. Статута 

општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15-

пречишћен текст), Општинско веће општине Бор, на 

седници одржаној 30. августа 2017. године, донело је 

 

П Р А В И Л Н И К  

О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ И 

УСЛОВИМА КОРИШЋЕЊА 

СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА 

 

Члан 1. 

У Правилнику о начину и условима коришћења 

службених возила („Службени лист општине Бор“, број 

20/14) члан 1. мења се и гласи: 

''Члан 1. 

 Овим правилником уређују се начин и услови 

коришћења службених возила од стране органа општине 

Бор, индиректних и других корисника.'' 

 

Члан 2. 

Члан 2. мења се и гласи: 

''Члан 2. 
Службеним возилом у смислу овог правилника 

сматра се моторно возило у власништву корисника 

буџетских средстава, односно друго службено возило на 

коме постоји право коришћења корисника буџетских 

средстава по другом правном основу и за чије управљање 

је потребно поседовање возачке дозволе „Б“ или „Д“ 

категорије.'' 

Члан 3. 

Члан 3. мења се и гласи: 

''Члан 3. 

Службена возила корисника буџетских 

средстава могу да користе сви запослени код директног 

или индиректног корисника буџетских средстава, 

постављена и изабрана лица ради обављања послова 

радног места на која су распоређени. 

Изузетно на основу сагласности Председника 

општине Бор службено возило могу користити школе и 

учесници у манифестацијама и акцијама од значаја за 

општину Бор или које промовишу општину Бор. 

 

Под коришћењем службеног возила у смислу 

овог правилника подразумева се вожња возилом ради 

обављања послова, од стране возача или запосленог који 

има возачку дозволу „Б“ или „Д“ категорије или другог 

лица-запосленог који се налази у возилу. 

 У случају из предходног става налог за 

управљање возилом издаје се возачу или лицу-

запосленом који самостално користи возило.'' 

 

Члан 4. 

У члану 5.став 1. мења се и гласи: 

''Руководиоци одељења Општинске управе 

општине Бор и остали руководиоци корисника буџетских 

редстава, изабрана и постављена лица, директори школа 

и остала одговорна лица су дужна да у току радне 

недеље, а најкасније до четвртка запосленом задуженом 

за планирање коришћења службених возила доставе план 

путовања за наредну недељу.'' 

 

Члан 5. 

Члан 16. мења се и гласи: 

 

''Члан 16. 
Корисник буџетских средстава за свако 

појединачно возило посебно утврђује стандард 

потрошње горива на основу техничких карактеристика 

возила и његове старости. 

За сваки тип службеног возила у власништву 

корисника буџетских средстава, потрошња погонског 

горива на пређених 100 км може износити највише: 

 

 

 

 

 

Редни 

број 

Пун назив возила Снага мотора Годиште 

возила 

Стандардна 

(фабричка 

комбинована) 

потрошња у 

литрима на 100 км  

Остварена 

потрошња у 

литрима на 

100 км 

Потрош

ња 

преко 

нормира

не у 

литрима 
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1. Škoda suberB 

BO,019-OB 

103 

KW 

140 

KS 

2011. 6,7 8,8 / 

2. Volkwagen 

passat 

BO,018-NV 

103 

KW 

140 

KS 

2006. 6,9 9 / 

3. Opel astra 1,6 

BO,018-NV 

 

85 KW 

115 KS 

2011.  12  

4. Opel insignia 1,8 

BO,019-OU 

103 

KW 

140 

KS 

2011. 7,6 10 / 

5. Chevrolet aveo 1,2 

BO,019-NX 

62 

KW 

85KS 

2011. 5,9 8 / 

6. Hyndai getz 1,3 

BO,017-VN 

62,5 

KW 

85 

KS 

2014  10 / 

7. Lada 21113 

BO,015-IX 

66,7 

KW 

91 KS 

2004  10 / 

8. Minibus IVECO 

BO,027-KŽ 

107 

KW 

145 

KS 

2013.  13 / 

9. Zastava 101 

Skala 55 

BO,015-OJ 

40,5 

KW 

55KS 

2008. 7,7 

5 

15 / 

10. Zastava koral 1,1 

BO,026-LG 

 

40,5 

KW 

55KS 

2003. 7,7 

5 

11 / 

11. Zastava jugo 

Koral 1,1 

BO,020-DŠ 

40,5 

KW 

55KS 

2003. 7,7 

5 

11 / 

12. Skoda fabia 

Ambitions 

BO,031-FP 

55 

KW 

70 KS 

2015.  8 / 

13. Opel astra 1,4 

BO,035-JD 

66 

KW 

90 KS 

2008. 7,7 

5 

11 / 

14. Opel astra 1,6 

BO,035-JG 

85 

KW 

115 KS 

2012.  12 / 

 

Возач 1 или друго овлашћено лице води дневну 

евиденцију превоза свих лица који користе службена 

возила корисника буџетских средстава. 

Потрошњу горива преко норматива из става 

1.овог члана, надокнађује возач који је возио конкретно 

возило, а у случају да су га возила више возача, 

сразмерно пређеним километрима у укупној 

километражи. 

Обрачун за накнаду више потрошеног горива 

врши се месечно, а лице које је управљало возилом само 

на благајни уплаћује више потрошено гориво, по цени 

која је важила у моменту прекорачења.'' 
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Члан 6. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од 

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

 

Број: 404-583/2017- IV 

У Бору, 30. августа  2017. године 

 

О П Ш Т И Н А   Б О Р  

О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е                    

 

                                          ПРЕДСЕДНИК, 

                    Александар Миликић, с.р. 
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На основу члана 58. Закона о запосленима у 

аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе 

(''Службени гласник РС'', бр. 21/16), члана 5. Уредбе о 

критеријумима за разврставање радних места и мерилима 

за опис радних места службеника у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе 

(„Службени гласник РС“, бр. 88/16) и члана 4. Уредбе о 

критеријумима за разврставање радних места и мерилима 

за опис радних места намештеника у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе 

(''Службени гласник РС'', бр. 88/16), Општинско веће 

општине Бор, на предлог начелника Општинске управе 

општине Бор, на седници одржаној 30. августа 2017. 

године, усвојило је  

 

П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМЕНИ  ПРАВИЛНИКА  О ОРГАНИЗАЦИЈИ  И  

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У 

ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ, ОПШТИНСКОМ 

ПРАВОБРАНИЛАШТВУ, СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА 

И ПОСЕБНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОПШТИНЕ 

БОР 

 

Члан 1. 

        У Правилнику о организацији и 

систематизацији радних места у Општинској управи, 

Општинском правобранилаштву, стручним службама и 

посебним организацијама општине Бор („Службени лист 

општине Бор“, број 23/16) у члану  27. код радног места 

под редним бројем 50. број  извршилаца мења се тако 

што се број:“1“ замењује бројем:“3“; код радног места 

под редним бројем 51. број  извршилаца мења се тако 

што се број:“1“ замењује бројем:“2“; код радног места 

под редним бројем 52. број  извршилаца мења се тако 

што се број:“1“ замењује бројем:“3“; код радног места 

под редним бројем 70. број  извршилаца мења се тако 

што се број:“6“ замењује бројем:“7“. 

 

Члан 2. 

Правилник ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном листу  општине Бор.“ 

 

Број: 112-111/2017-IV 

У Бору, 30. августа 2017. године 

 

О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е  

О П Ш Т И Н Е  Б О Р 

                                                                     

             ПРЕДСЕДНИК, 

         Александар Миликић, с.р. 
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На основу члана 64. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/16) и члана 

67. Статута општине Бор („Службени лист општине 

Бор“, бр. 6/15 – пречишћен текст) Општинско веће 

oпштине Бор, на седници одржаној 30. августа 2017. 

донело је  

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информације о степену усклађености 

планираних и реализованих активности из програма 

пословања јавних предузећа, друштва капитала и 

других облика организовања на који се примењује 

Закон о јавним предузећима а чији је оснивач 

општина Бор за период од 01.01.2017. год. до 

30.06.2017. године 

 

 

Члан 1. 

 Усваја се Информација о степену усклађености 

планираних и реализованих активности из програма 

пословања јавних предузећа, друштва капитала и других 

облика организовања на који се примењује Закон о 

јавним предузећима чији је оснивач општина Бор за 

период од 01.01.2017. год. до 30.06.2017. године. 

 

Члан 2. 

 Овај закључак објавити у „Службеном листу 

општине Бор“. 

 

Број: 022-105/2017-IV 

У Бору, 30. августа 2017. године                 

 

 

О П Ш Т И Н А  Б О Р  

О П Ш Т И Н С К О  В Е Ћ Е 

 

        ПРЕДСЕДНИК,                                                                                            

      Александар Миликић, с.р. 
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На основу члана 44. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07, 83/2014 – др. 

Закон и 101/2016 – др.закон,) и члана 65. Статута 

општине Бор („Службени лист општине Бор“,број 06/15), 

Предсеник општине Бор, доноси 

 

ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О КОРИШЋЕЊУ 

СРЕДСТАВА ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ ЗА ПОТРЕБЕ 

ОРГАНА ОПШТИНЕ БОР 

 

Члан 1. 

 У Правилнику о коришћењу средстава за 

репрезентацију за потребе органа општине Бор 

(„Службени лист општине Бор“, број 11/14) у члану 5. 

став 1. тачке 2) и 3) мењају се и гласе: 

 „2) услуга кетеринга у случају протоколарних и 

других пријема, по рачуну за пружену услугу;  

3) трошкове хотелско-угоститељских услуга 

гостију званичних делегација, група и појединаца 

представника домаћих и страних правних лица и 

организација, учесника манифестација од значаја за 

општину и манифестација и догађаја који промовишу 

општину Бор и трошкови путовања гостију-учесника 

програма приликом значајних јубилеја, манифестација и 

промоција Општине у  висини рачуна за пружене 

хотелско- угоститељских услуга;“ 

 

Члан 2.  

У члану 6. став 1. алинеја 1 мења се и гласи: 

„-званице на пригодним обележавањима 

јубилеја, празника и других важних догађаја, као што су 
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конференције и други састанци, манифестације, 

промоције, потписивање начајних уговора, доношење 

одлука од стратешког значаја и сл.;“ 

Став 2. мења се и гласи: 

„Средства за репрезентацију за угоститељске 

услуге могу се изузетно користити за плаћање трошкова 

хотелског смештаја лица која имају посебан значај за рад 

и пословање директних корисника или других 

званица,односно учесника који су позвани да 

присуствују састанцима, промоцијама, манифестацијама 

односно свечаностима из става 1. овог члана, ако им је 

пребивалиште, односно место сталног боравка ван места 

догађаја на који су позвани и када је то неопходно за 

обезбеђење њиховог присуства за време тог догађаја.„ 

Члан 3. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу општине Бор". 

 

Број:110-10/2017-II 

У Бору, 30.08.2017.године 

 

ОПШТИНА БОР                                                                                        

              ПРЕДСЕДНИК, 

Александар Миликић 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА БОР 

ОПШТИНСКА УПРАВА БОР 

Број: 401-361/2017-III-01 

30.8.2017. године 

Б   О   Р 

             

              На основу члана 6. став 6. Одлуке о 

суфинансирању потреба и интереса грађана у области 

спорта у општини Бор (''Службени лист општине Бор'', 

бр.6/11, 13/12, 2/14 и 3/15), члана 25. Правилника о 

условима, критеријумима, начину и поступку 

суфинансирања у области спорта у општини Бор 

(''Службени лист општине Бор'', бр.5/17 и 15/17) и Јавног 

конкурса за суфинанисрање пројеката/програма у 

области спорта у општини Бор за период ЈУЛ - 

ДЕЦЕМБАР 2017.године бр.401-254/2017-III од 

8.8.2017.године, а у складу са  Одлуком о буџету 

општине Бор за 2017.годину (''Службени лист општине 

Бор'', бр.22/16, 9/17 и 14/17),  начелник Општинске 

управе општине Бор, доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о расподели средстава за суфинансирање 

пројеката/програма у области спорта из буџета 

општине Бор за период  ЈУЛ – ДЕЦЕМБАР 

2017.године 

 

I 
  ОДОБРАВА  СЕ,  са раздела 4 глава 1 –  

Општинска управа Бор, Програм 14. – развој спорта и 

омладине, програмске класификације 1301-0001 – 

подршка предшколском, школском и рекреативном 

спорту и масовној физичкој култури, функција 810 - 

услуге рекреације и спорта, позиције 173, економске 

класификације 481 – дотације спортским и омладинским 

организацијама за реализацију спортских манифестација 

и масовни спорт, по Одлуци  о буџету општине Бор за 

2017. годину, а у складу са Записником, бр.06-82/2017-II 

од 25.8.2017.године и Предлогом за  расподелу средстава 

за суфинансирање програма  у области спорта  из буџета  

општини Бор за период јул – децембар 2017.године, 

бр.06-82/1/2017-II од 25.8.2017.године, Записником о 

утврђивању коначног предлога бр.06-84/2017-II од 

30.8.2017.године и Коначним Предлогом за  расподелу 

средстава за суфинансирање програма  у области спорта  

из буџета  општини Бор за период јул – децембар 

2017.године, бр.06-84/1/2017-II од 30.8.2017.године, 

расподела средстава у износу од 19.900.000,00 динара, 

следећим спортским организацијама: 

 

1. САВЕЗ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ ОПШТИНЕ  
БОР, предмет бр.401-300/2017-III од 16.8.2017.године, 

за поље суфинансирања Предшколски и школски спорт, 

износ од  500.000,00 динара. 

 

2. ПЛЕСНИ КЛУБ ''ЛИДО'' БОР, предмет бр.401- 

277/2017-III од 15.8.2017.године, за поље 

суфинансирања Рекреативни спорт, износ од  38.627,00 

динара. 

3. ПЛАНИНАРСКО СМУЧАРСКО ДРУШТВО  
''ЦРНИ ВРХ'' БОР, предмет бр.401-311/2017-III од 

16.8.2017.године, за поље суфинансирања Рекреативни 

спорт, износ од  51.502,00 динара. 

4. СОКОЛСКО ДРУШТВО ''БОР'', предмет бр.401- 

262/2017-III од 11.8.2017.године, за поље 

суфинансирања Рекреативни спорт, износ од  30.043,00 

динара. 

5. КЛУБ СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА  
''ПОШТАР'' БОР, предмет  бр.401-288/2017-III од 

15.8.2017.године, за поље суфинансирања Рекреативни 

спорт, износ од  42.918,00 динара. 

6. КОЊИЧКИ  КЛУБ КАВАЛО БОР, предмет  

бр.401-289/2017-III од 15.8.2017.године, за поље 

суфинансирања Рекреативни спорт, износ од  36.910,00 

динара. 

 

7. КОШАРКАШКИ КЛУБ ''БОР РТБ'', предмет  

бр.401-324/2017-III од 16.8.2017.године, за поље 

суфинансирања Такмичарски спорт -Колективни, износ 

од  1.528.582,00 динара. 

8. ЖЕНСКИ КОШАРКАШКИ КЛУБ БОР, предмет  

бр.401-297/2017-III од 15.8.2017.године, за поље 

суфинансирања Такмичарски спорт -Колективни, износ 

од  1.684.263,00 динара. 

9. КОШАРКАШКИ КЛУБ ''БАСКЕТ БОР'',  
предмет бр.401-272/2017-III од 14.8.2017.године, за 

поље суфинансирања Такмичарски спорт -Колективни, 

износ од  180.316,00 динара. 

10.  КОШАРКАШКИ КЛУБ ''ЗИЦЕР'', предмет  

бр.401-303/2017-III од 16.8.2017.године, за поље 

суфинансирања Такмичарски спорт -Колективни, износ 

од  216.691,00 динара. 

11. КОШАРКАШКИ ЖЕНСКИ КЛУБ ''РУДАР'',  
предмет бр.401-269/2017-III од 14.8.2017.године, за 

поље суфинансирања Такмичарски спорт -Колективни, 

износ од  78.059,00 динара. 

12. ОМЛАДИНСКИ РУКОМЕТНИ КЛУБ БОР,  
предмет бр.401-305/2017-III од 16.8.2017.године, за 

поље суфинансирања Такмичарски спорт -Колективни, 

износ од  906.138,00 динара. 

13. ЖЕНСКИ ЈУНИОРСКИ РУКОМЕТНИ КЛУБ  
БОР РТБ, предмет бр.401-318/2017-III од 

16.8.2017.године, за поље суфинансирања Такмичарски 

спорт -Колективни, износ од  2.410.796,00 динара. 

14. РУКОМЕТНИ КЛУБ ''БОРСКО ЈЕЗЕРО'',  
предмет бр.401-309/2017-III од 16.8.2017.године, за 

поље суфинансирања Такмичарски спорт -Колективни, 

износ од  213.506,00 динара. 

15. ОДБОЈКАШКИ КЛУБ ''БОР'' - БОР, предмет  

бр.401-326/2017-III од 16.8.2017.године, за поље 

суфинансирања Такмичарски спорт -Колективни, износ 

од  1.046.130,00 динара. 

16. ОДБОЈКАШКИ КЛУБ ''ВИНЕР'' - БОР, предмет  

бр.401-316/2017-III од 16.8.2017.године, за поље 

суфинансирања Такмичарски спорт -Колективни, износ 

од  313.266,00 динара. 

17. ФУДБАЛСКИ КЛУБ ''МАЛИ БОР'', предмет  
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бр.401-319/2017-III од 16.8.2017.године, за поље 

суфинансирања Такмичарски спорт -Колективни, износ 

од  575.311,00 динара. 

18. КЛУБ МАЛОГ ФУДБАЛА ''БОР'', предмет  

бр.401-287/2017-III од 15.8.2017.године, за поље 

суфинансирања Такмичарски спорт -Колективни, износ 

од  163.611,00 динара. 

19. КЛУБ АМЕРИЧКОГ ФУДБАЛА ''GOLDEN  
BEARS'', предмет бр.401-279/2017-III од 

15.8.2017.године, за поље суфинансирања Такмичарски 

спорт -Колективни, износ од  323.475,00 динара. 

20. ВАТЕРПОЛО КЛУБ ''БОР'', предмет бр.401- 

294/2017-III од 16.8.2017.године, за поље 

суфинансирања Такмичарски спорт -Колективни, износ 

од  152.168,00 динара. 

21. КУГЛАШКИ КЛУБ ''БАКАР'' - БОР, предмет  

бр.401-275/2017-III од 15.8.2017.године, за поље 

суфинансирања Такмичарски спорт -Колективни, износ 

од  157.367,00 динара. 

22. СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ ''БОР'', предмет  

бр.401-296/2017-III од 16.8.2017.године, за поље 

суфинансирања Такмичарски спорт -Колективни, износ 

од  245.417,00 динара. 

23. ШАХОВСКИ КЛУБ ''БАКАР'' БОР, предмет  

бр.401-276/2017-III од 15.8.2017.године, за поље 

суфинансирања Такмичарски спорт -Колективни, износ 

од  122.904,00 динара. 

24. СТРЕЉАЧКА ДРУЖИНА ''МЕТАЛАЦ'' БОР,  
предмет бр.401-295/2017-III од 16.8.2017.године, за 

поље суфинансирања Такмичарски спорт -Појединачни, 

износ од 358.403,00 динара. 

25. СТРЕЉАЧКИ КЛУБ ''БОР-030'', предмет бр.401- 

278/2017-III од 15.8.2017.године, за поље 

суфинансирања Такмичарски спорт -Појединачни, износ 

од  480.634,00 динара. 

26. ПЛИВАЧКИ КЛУБ ''БОР'', предмет бр.401- 

293/2017-III од 16.8.2017.године, за поље 

суфинансирања Такмичарски спорт -Појединачни, износ 

од  341.343,00 динара. 

27. ПЛИВАЧКИ КЛУБ ''ОЛИМПИЈА'' Бор, предмет  

бр.401-284/2017-III од 15.82017.године, за поље 

суфинансирања Такмичарски спорт -Појединачни, износ 

од  161.983,00 динара. 

28. ПЛИВАЧКИ КЛУБ ''МЛАДОСТ'' Бор, предмет  

бр.401-281/2017-III од 15.8.2017.године одине, за поље 

суфинансирања Такмичарски спорт -Појединачни, износ 

од  253.786,00 динара. 

29. ЏУДО КЛУБ ''БОР'', предмет бр.401-290/2017-III  

од 16.8.2017.године, за поље суфинансирања 

Такмичарски спорт -Појединачни, износ од  537.564,00 

динара. 

30. ОМЛАДИНСКИ ЏУДО КЛУБ ''БОР'', предмет  

бр.401-304/2017-III од 16.8.2017.године, за поље 

суфинансирања Такмичарски спорт -Појединачни, износ 

од  153.057,00 динара. 

31. КАРАТЕ КЛУБ ''ТИГАР'' - БОР, предмет бр.401- 

325/2017-III од 16.8.2017.године, за поље 

суфинансирања Такмичарски спорт -Појединачни, износ 

од  231.688,00 динара. 

32. КАРАТЕ КЛУБ ''БОР'', предмет бр.401-317/2017- 

III од 16.8.2017.године, за поље суфинансирања 

Такмичарски спорт -Појединачни, износ од  366.654,00 

динара. 

33. ТЕНИСКИ КЛУБ ''БОР'', предмет бр.401- 

310/2017-III од 16.8.2017.године, за поље 

суфинансирања Такмичарски спорт -Појединачни, износ 

од  249.739,00 динара. 

34. ТЕНИСКИ КЛУБ ''РУДАР БОР'', предмет  

бр.401-268/2017-III од 14.8.2017.године, за поље 

суфинансирања Такмичарски спорт -Појединачни, износ 

од  178.090,00 динара. 

35. ТРИАТЛОН КЛУБ БОР, предмет бр.401- 

292/2017-III од 16.8.2017.године, за поље 

суфинансирања Такмичарски спорт -Појединачни, износ 

од  127.571,00 динара. 

36. ТРИАТЛОН КЛУБ ''ОЛИМПИЈА'', предмет  

бр.401-283/2017-III од 15.8.2017.године, за поље 

суфинансирања Такмичарски спорт -Појединачни, износ 

од  133.609,00 динара. 

37. АТЛЕТСКИ КЛУБ БОР, предмет бр.401- 

320/2017-III од 16.8.2017.године, за поље 

суфинансирања Такмичарски спорт -Појединачни, износ 

од  330.989,00 динара. 

38. ГИМНАСТИЧКИ КЛУБ БОР, предмет бр.401- 

302/2017-III од 16.8.2017.године, за поље 

суфинансирања Такмичарски спорт -Појединачни, износ 

од  135.839,00 динара. 

39. КИК БОКС КЛУБ ''БОР'' Бор, предмет бр.401- 

264/2017-III од 11.8.2017.године, за поље 

суфинансирања Такмичарски спорт -Појединачни, износ 

од  212.249,00 динара. 

40. БОДИ БИЛДИНГ КЛУБ "ПАРТИЗАН", предмет   

бр.401-307/2017-III од 16.8.2017.године, за поље 

суфинансирања Такмичарски спорт -Појединачни, износ 

од  499.201,00 динара. 

41. БОКСЕРСКИ КЛУБ ''ФЕНИКС'', предмет  

бр.401-314/2017-III од 16.8.2017.године, за поље 

суфинансирања Такмичарски спорт -Појединачни, износ 

од  234.386,00 динара. 

42. СКИЈАШКИ КЛУБ ''БАКАР'' БОР, предмет  

бр.401-282/2017-III од 15.8.2017.године, за поље 

суфинансирања Такмичарски спорт -Појединачни, износ 

од  95.215,00 динара. 

43. ОМЛАДИНСКИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ ''ОФК  
СЛАТИНА'', предмет бр.401-286/2017-III од 

15.8.2017.године, за поље суфинансирања Спорт у 

насељеним местима, износ од  293.800,00 динара. 

44. ОМЛАДИНСКИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ ''ЗЛОТ'',  
предмет бр.401-315/2017-III од 16.8.2017.године, за 

поље суфинансирања Спорт у насељеним местима, 

износ од  321.733,00 динара. 

45. ФУДБАЛСКИ КЛУБ ''ШАРБАНОВАЦ'',  
предмет бр.401-274/2017-III од 14.8.2017.године, за 

поље суфинансирања Спорт у насељеним местима, 

износ од  548.402,00 динара. 

46. ОМЛАДИНСКИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ  
''НЕМЕТАЛИ'', предмет бр.401-285/2017-III од 

15.8.2017.године, за поље суфинансирања Спорт у 

насељеним местима, износ од  273.194,00 динара. 

47. ФУДБАЛСКИ КЛУБ ''КРИВЕЉ'', предмет  

бр.401-280/2017-III од 15.8.2017.године, за поље 

суфинансирања Спорт у насељеним местима, износ од  

273.194,00 динара. 

48. ОМЛАДИНСКИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ  
''БРЕСТОВАЦ 1946'', предмет бр.401-301/2017-III од 

16.8.2017.године, за поље суфинансирања Спорт у 

насељеним местима, износ од  289.677,00 динара. 

 

49. САВЕЗ СПОРТОВА ОПШТИНЕ БОР, предмет  

бр.401-322/2017-III од 16.8.2017.године, за поље 

суфинансирања Спортски савез и струковни савези, 

износ од  789.900,00 динара.  

50. КОШАРКАШКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ БОР,  
предмет бр.401-270/2017-III од 14.8.2017.године, за 

поље суфинансирања Спортски савез и струковни 

савези, износ од  128.200,00 динара. 

51. АСОЦИЈАЦИЈА СПОРТ ЗА СВЕ - БОР, предмет  

бр.401-299/2017-III од 16.8.2017.године, за поље 

суфинансирања Спортски савез и струковни савези, 

износ од  481.900,00 динара. 

52. ОМЛАДИНСКИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ ''ЗЛОТ''  
предмет бр.401-323/2017-III од 16.8.2017.године, за 

поље суфинансирања Спортске манифестације од 

посебног интереса за општину „ НОЋНА  ЛИГА  У 
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МАЛОМ ФУДБАЛУ – СВЕТИ ИЛИЈА ЗЛОТ'', износ 

од  60.060,00 динара. 

53. АСОЦИЈАЦИЈА СПОРТ ЗА СВЕ – БОР,  
предмет бр.401-298/2017-III од 16.8.2017.године, за 

поље суфинансирања Спортске манифестације од 

посебног интереса за општину, за манифестацију ''6. 

АВГУСТОВСКИ ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ'' – 

СРЕЋНО 2017, износ од  84.084,00 динара. 

54. КОШАРКАШКИ КЛУБ ''БАСКЕТ БОР'',,  
предмет бр.401-273/2017-III од 14.8.2017.године, за 

поље суфинансирања Спортске манифестације од 

посебног интереса за општину, за манифестацију 

''ТУРНИР У УЛИЧНОМ БАСКЕТУ'' – 2017, износ од  

68.469,00 динара. 

55. БОДИ БИЛДИНГ КЛУБ "ПАРТИЗАН", предмет   

бр.401-306/2017-III од 16.8.2017.године за поље 

суфинансирања Спортске манифестације од посебног 

интереса за општину, за манифестацију 

''МЕМОРИЈАЛНИ ТУРНИР – НОВИЦА 

ПАУЉИЧИЋ'', износ од  66.066,00 динара. 

56. АТЛЕТСКИ КЛУБ БОР, предмет бр.401- 

321/2017-III од 16.8.2017.године за поље суфинансирања 

Спортске манифестације од посебног интереса за 

општину, за манифестацију  ''21. ЦРНОВРШКИ 

ПОЛУМАРАТОН'', износ од  66.066,00 динара. 

57. АЕРО КЛУБ БОР, предмет  бр.401-308/2017-III од  

16.8.2017.године за поље суфинансирања Спортске 

манифестације од посебног интереса за општину, за 

манифестацију  ''АЕРО СКУП – FLY  IN'', износ од  

55.255,00 динара. 

II 
Спортске организације чији су рачуни у 

блокади се не суфинансирају, нити ће се са њима 

склопити уговор. 

III 
Спортска организација  којој су одобрена 

срества по овом решењу, у обавези је да у року од 8 

(осам) дана од дана пријема позива и Решења закључи 

уговор о суфинансирању пројеката/програма у области 

спорта са начелником Општинске управе Бор. Уколико 

се не одазове позиву, сматраће се да је одустала од 

предлога програма. 

Спортска организација којој је одобрен мањи 

износ од наведеног у буџету предлога програма, у обавез 

је да усклади буџет програма са висином одобрених 

средстава и измењени буџет програма достави пре 

закључења уговора, који је саставни део уговора. 

 Исплата одобрених срестава се врши у ратама у 

складу са Уговором. 

 Уколико природа програма од посебног 

интереса за општину Бор то изискује и уколико има 

довољно прихода у буџету, пренос средстава се може 

извршити једнократно у целости. 

 

IV 

Спортска организација се обавезује да достави 

Одељењу за фиансије Општинске управе општине Бор 

правдање о утрошку добијених буџетских средстава на 

обрасцу К-б из конкурсне документације са рачунима и 

другом финансијском документацијом, у складу са 

одредбама уговора. 

Спортска организација из става 1. је у обавези 

да у буџет општине Бор, врати износ примљених а 

неоправданих или неутрошених средстава. 

 

V 

 Општина Бор, задржава право да не исплати 

целокупне износе одобрене по конкурсу у складу са 

Уговорима, већ да учесницима којима су средства 

одобрена уплати процентуални износ у зависности од 

расположивих средстава у буџету општине Бор и 

приоритетног интереса за општину Бор. 

VI 

Решење начелника Општинске управе Бор је 

коначно. 

Правна поука: Против овог решења може се 

покренути управни спор, пред Управним судом у 

Београду. 

 

Решење доставити: Корисницима средстава, 

Одељењу за финансије Општинске управе Бор, Комисији 

за спорт Општине Бор, архиви. 

 

Решење објавити: у ''Службеном листу 

општине Бор'' и на сајту Општине Бор. 

 

              НАЧЕЛНИК  

   ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ, 

         Љубинка Јелић, с.р. 
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